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I. DOEL 

 

In dit Internationale beleid voor gegevensbescherming ("Beleid") worden Modine Manufacturing 
Company, de 100% dochterondernemingen en de dochterondernemingen waarin Modine een 
meerderheidsbelang heeft, gezamenlijk en afzonderlijk, "Modine" genoemd.  Dit beleid 
onderstreept het streven van Modine om te voldoen aan de wetgeving inzake 
gegevensbescherming waaraan de onderneming dient te voldoen (gezamenlijk de "Wet op de 
gegevensbescherming" genoemd).  Dit Beleid omschrijft de verantwoordelijkheden, en op een 
abstract hoog niveau, de processen die Modine moet volgen om naleving van de Wet op de 
gegevensbescherming te stimuleren bij de verwerking van persoonsgegevens, waarbij vooral 
rekening gehouden moet worden met de eisen die in de Algemene verordening 
gegevensbescherming ("AVG") van de Europese Unie staan.  De AVG is een van de "Wetten 
op de gegevensbescherming"1. 

 

Afhankelijk van de aard en de herkomst van de persoonsgegevens, (zoals hieronder 
gedefinieerd) kunnen deze wetten op de gegevensbescherming gelden voor onze activiteiten 
wereldwijd, ook als een wet is uitgevaardigd door het ene land en de activiteiten plaatsvinden in 
een ander land.  

 

Overtreding van de Wet op de gegevensbescherming kan leiden tot:  

 

• aantasting van de goede naam van de onderneming;  
• onderzoek door regelgevende instanties;  
• boetes;  
• gerechtelijke procedures;  
• schending van contractuele verplichtingen en;  
• in sommige gevallen strafbare feiten.  

 

Het niet naleven van dit beleid kan leiden tot interne disciplinaire maatregelen. 

 

Van alle partijen van Modine (zoals hieronder gedefinieerd) en externe partijen van Modine 
(zoals hieronder gedefinieerd) wordt verlangd dat zij de strengste normen hanteren als het gaat 
om ethisch gedrag en ethisch zakelijk handelen en de eisen volgens de Wetten op de 
gegevensbescherming volledig naleven. 

 

                                                      
1 Bepaalde Europese jurisdicties kunnen eisen bevatten die aanvullend zijn op de eisen die in de AVG staan en die 
onder de nationale wetgeving zullen worden opgenomen. Duitsland heeft bijvoorbeeld strengere eisen ten aanzien 
van de verwerking van persoonsgegevens, waarbij de verwerking van persoonsgegevens van Duitsers dient te 
geschieden volgens de extra eisen van de Duitse wet. 
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II. TOEPASSINGSGEBIED 
 

Dit Beleid geldt voor al onze bestuurders en werknemers (afzonderlijk een 'partij van Modine' en 
gezamenlijk de "partijen van Modine" genoemd) en voor onze distributeurs, agenten, 
vertegenwoordigers, consultants, joint venture partners en andere derden die handelen namens 
Modine, onze dochterondernemingen en/of aangesloten ondernemingen, die 
persoonsgegevens verzamelen of verwerken namens Modine (afzonderlijk een "externe partij 
van Modine" en gezamenlijk "Externe partijen van Modine" genoemd).  
 
Het geldt voor alle persoonsgegevens die verwerkt worden door Modine in zijn hoedanigheid als 
Controller (zoals hieronder gedefinieerd) en/of als "Processor" (zoals gedefinieerd in de 
toepasselijke wetten op de gegevensbescherming), indien van toepassing, waaronder 
persoonsgegevens die betrekking hebben op onze medewerkers.  
 
Dit Beleid is van toepassing op elektronisch en op papier geregistreerde persoonsgegevens.  
 
 

III. BELEIDSVERKLARING 
 

A. Begrippen  
De gebruikte begrippen in dit Beleid zijn als volgt gedefinieerd:  
 

 Betrokkene: betekent een geïdentificeerde of een identificeerbare, natuurlijke persoon. 
Een geïdentificeerde of identificeerbare persoon is een persoon die rechtstreeks of 
indirect geïdentificeerd kan worden, vooral door verwijzing naar een identificatie, zoals 
een naam, identificatienummer, locatiegegevens, een online identificatie of door een of 
meer factoren die specifiek zijn ten aanzien van de fysieke, fysiologische, genetische, 
mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. 

 

 Beleid: verwijst naar dit Beleid voor gegevensbescherming, tenzij uitdrukkelijk wordt 
verwezen naar aanvullend beleid met betrekking tot gegevensbescherming.  

 

 Persoonsgegevens: zijn alle gegevens met betrekking tot een betrokkene. 
Geanonimiseerde gegevens vallen niet binnen het concept van de wet op de 
gegevensbescherming aangezien ze geen persoonsgegevens vormen. 

 

 Speciale gegevenscategorieën: Persoonsgegevens die ras of etnische afkomst politieke 
overtuigingen, religieuze of filosofische overtuigingen, of lidmaatschap van een vakbond 
aanduiden, en de verwerking van genetische en/of biometrische gegevens met als doel 
het eenduidig identificeren van een natuurlijke persoon, gegevens met betrekking tot 
gezondheid of gegevens met betrekking tot het seksleven of de seksuele geaardheid 
van een natuurlijke persoon. 



 
Internationaal beleid  

Titel: Gegevensbescherming 
Verantwoordelijke partij: Directeur, 
Internationale programma's voor 

naleving en ethiek 

Volgende 
revisiedatum: 

Oktober 2020 
Datum van 
uitgifte of 

laatste revisie:  
Maart 2018 Pagina 3 van 7 

 
 

 

 Verwerking van persoonsgegevens: heeft betrekking op elke bewerking of reeks van 
bewerkingen die op persoonsgegevens of op reeksen van persoonsgegevens worden 
uitgevoerd met of zonder gebruik van geautomatiseerde middelen, zoals het 
verzamelen, registreren, organiseren, opslaan, aanpassen of wijzigen, ophalen, 
raadplegen, gebruiken, bekendmaken door middel van overdracht, verspreiden of elke 
andere vorm van het beschikbaar stellen, aanpassen, of het combineren, beperken, 
verwijderen of vernietigen.  

 

 Controller: heeft betrekking op de natuurlijke of wettelijke persoon, publieke autoriteit, 
agentschap of andere instelling die alleen of gezamenlijk met anderen de doelstellingen 
en de middelen voor het verwerken van persoonsgegevens bepaalt.  

 

 Inbreuk in verband met persoonsgegevens: heeft betrekking op een schending van de 
beveiliging die leidt tot abusievelijke of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging, 
onbevoegde bekendmaking van of toegang tot persoonsgegevens die verstuurd, 
opgeslagen of anderzijds verwerkt zijn. 

 
B. Algemene uitgangspunten voor de verwerking van persoonsgegevens 
Modine dient zich te houden aan de volgende algemene uitgangspunten met betrekking tot de 
verwerking van persoonsgegevens:  
 

 verwerkt op een rechtmatige, eerlijke en transparante manier (wetmatigheid, eerlijkheid 
en transparantie); 

 uitsluitend verzameld voor specifieke, expliciete en legitieme doeleinden (beperking van 
doel); 

 adequaat, relevant en beperkt tot wat noodzakelijk is in relatie tot het direct hierboven 
omschreven doel (minimalisering van gegevens); 

 accuraat, en waar noodzakelijk, actueel gehouden (nauwkeurigheid); 

 in een vorm gehouden worden, die identificatie van EU-betrokkenen toestaat, die niet 
langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verwerkt 
(beperking van dataopslag); en 

 verwerkt op een manier die voor de juiste beveiliging van EU-persoonsgegevens 
zorgdraagt, waaronder bescherming tegen onbevoegde of onrechtmatige verwerking en 
tegen abusievelijk verlies, vernietiging of beschadiging met behulp van de juiste techniek 
of organisatorische maatregelen (integriteit en vertrouwelijkheid). 

 
Meer informatie en een toelichting op de algemene uitgangspunten staan vermeld in LSP01-08. 
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C. Rechten van de betrokkene  
Alle betrokkenen (EU) hebben recht op de volgende rechten, zoals uitvoerig omschreven in de 
toepasselijke standaardprocedure(s)2 en/of de toepasselijke wetten op de 
gegevensbescherming. Modine zal ernaar streven om te voldoen aan de uitvoering van de 
volgende rechten van Betrokkenen: 
 

 Draagbaarheid: Betrokkenen uit de EU hebben het recht om hun persoonsgegevens in 
een passend formaat te ontvangen die rechtstreeks door de Betrokkene uit de EU aan 
Modine verstrekt zijn. Betrokkenen uit de EU mogen deze gegevens vervolgens aan een 
andere Controller overhandigen, inclusief waar een dergelijke verwerking gebaseerd is 
op toestemming, en uitgevoerd wordt door geautomatiseerde middelen. Betrokkenen uit 
de EU hebben tevens het recht om Modine te verzoeken hun persoonsgegevens 
rechtstreeks aan een andere Controller over te dragen. 

 

 Recht op rectificatie: Betrokkenen uit de EU hebben recht, zonder onnodige vertraging, 
op rectificatie van onjuiste persoonsgegevens door Modine. 

 

 Recht op verwijdering/recht op "vergeten te worden": Betrokkenen uit de EU hebben 
het recht om in bepaalde omstandigheden Modine te verzoeken hun persoonsgegevens 
zonder onnodige vertraging te verwijderen. 

 

 Recht op restrictie van verwerking: Betrokkenen uit de EU hebben het recht om in 
bepaalde omstandigheden van Modine, zonder onnodige vertraging, de restrictie van de 
verwerking van hun persoonsgegevens te eisen. 

 

 Recht op bezwaar en geautomatiseerde verwerking: Betrokkenen uit de EU hebben 
het recht om in bepaalde omstandigheden bezwaar te maken tegen de verwerking van 
hun persoonsgegevens door Modine. Waar persoonsgegevens verwerkt worden ten 
behoeve van directe marketing hebben betrokkenen uit de EU tevens het recht om 
tegen deze verwerking bezwaar te maken, inclusief profilering, in zoverre deze op een 
dergelijke directe marketing betrekking heeft. Betrokkenen uit de EU hebben tevens het 
recht om niet onderworpen te worden aan een besluit dat uitsluitend gebaseerd is op 
een geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, die juridische gevolgen heeft 
die hen betreffen, of die hen op een vergelijkbare manier in belangrijke mate 
beïnvloeden. 

 

 Verzoeken om inzage door Betrokkenen: Betrokkenen uit de EU hebben het recht om 
Modine te verzoeken inzage te bieden in hun persoonsgegevens die van hen bewaard 
worden. 

 

                                                      
2 bijv. de standaardprocedures voor de toegang tot en de draagbaarheid van gegevens enz. 
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Claims moeten direct worden verwerkt door de verantwoordelijke instantie en mogen de 
Betrokkene niet benadelen. Betrokkenen uit de EU hebben tevens het recht om een klacht in te 
dienen bij een toezichthoudende instantie voor gegevensbescherming over problemen ten 
aanzien van gegevensbescherming die hen betreffen. 
 
Bij de verwerking van persoonsgegevens moeten alle partijen van Modine en derden van 
Modine voldoen aan de toepasselijke standaardprocedure en/of werkinstructie.  
 
D. Overdracht van EU-persoonsgegevens 
Modine verstuurt alleen persoonsgegevens van Betrokkenen uit de EU naar een externe partij 
van Modine of naar een externe partij van Modine buiten de Europese Economische 
Gemeenschap (EEG) wanneer daarvoor gepaste beveiligingsmaatregelen getroffen zijn. 
Dergelijke beveiligingsmaatregelen die voor Modine relevant zijn, bestaan uit: (i) het opstellen 
van de contractuele bepalingen volgens het EU Model (waarnaar tevens wordt verwezen als 
naar de overeenkomsten voor gegevensoverdracht); (ii) de privacybescherming; (iii) gepaste 
clausules voor gegevensbescherming in contracten; (iv) waar nodig het verkrijgen van 
toestemming van Betrokkenen uit de EU, en (v) waar een besluit over de gepastheid voor een 
land buiten de EEG genomen is door de Europese Commissie. 
 
E. Registratie van verwerkingsactiviteiten 
Modine dient gegevens van verwerkingsactiviteiten te bewaren conform zijn 
verantwoordelijkheid om aan te kunnen tonen dat hij voldoet aan Artikel 30 van de AVG .  
 
F. Training 
Modine dient nieuwe medewerkers een starttraining en bestaande medewerkers regelmatig een 
training aan te bieden over databeveiliging. 
 
 

IV. NALEVINGSVERPLICHTING 
 
Alle medewerkers dienen zich te scharen achter de hierin vermelde beginselen, dit Beleid na te 
leven en samen met collega's voortdurend te werken aan de controle van de naleving van dit 
Beleid door Modine. Het management geeft het goede voorbeeld bij de naleving van deze 
beginselen en is verantwoordelijk voor de controle van het niveau van de naleving van dit 
Beleid op het gebied waarvoor zij verantwoordelijk zijn. In sommige landen kan het 
management persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor inbreuk op de privacy van 
gegevens door de onderneming.  
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V. BEVEILIGING 

 
Modine dient er op toe te zien dat alle persoonsgegevens die Modine bewaart en waarvoor hij 
verantwoordelijk is, op een veilige wijze bewaard worden, en onder geen beding aan derden 
verstrekt worden, tenzij deze externe partij specifiek hiervoor door Modine specifieke 
toestemming verleend is om deze gegevens te mogen ontvangen, en persoonsgegevens van 
de Betrokkenen beveiligd worden conform een van de beveiligingsmaatregelen vermeld in III 
(D), hierboven. Meer informatie over gegevensbeveiliging staat in de toepasselijke 
Standaardprocedure en/of werkinstructie. 
 
 
VI. SCHENDING IN VERBAND MET VAN PERSOONSGEGEVENS 
 
Als sprake is van een schending in verband met persoonsgegevens, dan dient Modine een 
dergelijke schending in verband met persoonsgegevens, binnen 72 uur nadat een dergelijke 
schending is opgemerkt, te melden aan de betreffende Europese toezichthouder voor de 
bescherming van gegevens, tenzij het onwaarschijnlijk is dat een dergelijke schending een 
risico veroorzaakt voor de rechten en de vrijheden van Betrokkenen. Indien niet binnen 72 uur 
een melding van een dergelijke schending in verband met persoonsgegevens is gedaan 
(inclusief officiële of vergelijkbare feestdagen,  en weekenden), dient de verlate melding 
vergezeld te zijn van de redenen voor de vertraging. 
 
Een dergelijke melding moet ten minste de volgende informatie bevatten: 
 

• omschrijving van de aard van de schending in verband met persoonsgegevens; 

• naam en contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming (indien 
aangesteld); 

• omschrijving van de waarschijnlijke consequenties van de schending in verband 
met persoonsgegevens; en 

• omschrijving van de door Modine getroffen of de voorgestelde maatregelen in 
reactie op de schending in verband met persoonsgegevens en het verzachten van 
de gevolgen ervan. 

 
Indien de schending in verband met persoonsgegevens waarschijnlijk een hoger risico oplevert 
voor de rechten en/of vrijheden van Betrokkenen, dient Modine de schending in verband 
persoonsgegevens zonder onnodige vertragingen melden bij de betreffende Betrokkenen. 
Meer informatie met betrekking tot de procedure inzake schending van persoonsgegevens 
staat in de toepasselijke standaardprocedure en/of werkinstructie. 
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VII. CONTROLE GEGEVENSBESCHERMING  
 
Naleving van de richtlijnen voor bescherming van persoonsgegevens en de toepasselijke 
wetgeving inzake gegevensbescherming is onderworpen aan periodieke audits van 
gegevensbescherming en andere controles. De functionaris voor gegevensbescherming 
(indien aangesteld) of dataprivacycoördinator op de desbetreffende locatie is verantwoordelijk 
voor de toepassing van de richtlijnen en alle andere onderdelen van de onderneming met 
auditrechten.  
 
De resultaten van de audits van gegevensbescherming worden naar de directie van de 
desbetreffende locatie gestuurd.  
 
De functionaris voor gegevensbescherming of de coördinator dient volgens de 
rapportageverplichtingen die hierop betrekking hebben te worden geïnformeerd over eventuele 
belangrijke bevindingen. De resultaten van audits van gegevensbescherming dienen op 
verzoek naar de gegevensbeschermingsautoriteiten te worden gestuurd, als de wet dit 
voorschrijft of de functionaris voor gegevensbescherming of coördinator dit raadzaam acht. De 
verantwoordelijke gegevensbeschermingsautoriteiten kunnen een eigen onderzoek instellen 
om, op basis van de aan hen krachtens de wetten op de gegevensbescherming verleende 
bevoegdheden, de naleving van de bepalingen van de wetten op de gegevensbescherming te 
onderzoeken.  
 
De namen en contactgegevens van de functionarissen of de coördinatoren voor 
gegevensbescherming en de Director of Global Compliance & Ethics Programs van Modine 
worden gepubliceerd op het intranet. 
 
 
VIII. CONTACT 
Neem voor eventuele vragen over dit Beleid contact op met de functionaris voor 
gegevensbescherming of met de coördinator. 
 


