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Privacyverklaring 

 
Modine Manufacturing Company (“Modine”) is een wereldwijd actief bedrijf waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in 
Racine, Wisconsin (VS).  Modine heeft vele dochter- en aangesloten ondernemingen in diverse landen.  Deze 
verklaring is van toepassing op Modine en zijn dochter- en aangesloten ondernemingen die persoonsgegevens (zoals 
hieronder gedefinieerd) kunnen verkrijgen en verwerken.  Meer informatie over Modine en de relevante dochter- en 
aangesloten ondernemingen vindt u in onderstaande tabel.  De entiteit van Modine waarmee u contact onderhoudt 
(bijv. door een website te bezoeken, contact met ons op te nemen en met ons te corresponderen) is verantwoordelijk 
voor uw persoonsgegevens (de verwerkingsverantwoordelijke, volgens de toepasselijke wetgeving inzake 
gegevensbescherming).   
 
Deze privacyverklaring geldt met name voor bezoekers van de website www.modine.com, die eigendom is van en 
wordt beheerd door Modine Manufacturing Company, alsook voor alle gelieerde websites die mogelijk door onze 
bedrijfsgroep worden beheerd, tenzij op deze websites anders wordt aangegeven. Deze websites betreffen momenteel: 
www.modinehvac.com, www.modinecoils.com, www.airedale.com, www.barkell.co.uk, www.airedaleusa.com, 
www.modineselect.com, www.modinecoatings.com, www.modinegulfcoat.com, www.heatcrafthtd.com, 
https://modineinnovationtour.com en https://modinehvac.blog (samen de ‘website(s)’ te noemen). 
 
Modine erkent hoe belangrijk privacy voor u is. Wij zetten ons dan ook in om uw privacy te beschermen wanneer u de 
website bezoekt en informatie aan ons verstrekt in het kader van zakelijke relaties. Daarom hebben we deze 
privacyverklaring (‘Privacyverklaring') opgesteld. Modine legt in deze privacyverklaring uit hoe we de informatie die u 
aan ons verstrekt verzamelen, gebruiken, openbaar maken en beschermen wanneer u de website bezoekt en gebruikt 
of anderszins contact met ons onderhoudt als klant, leverancier, mogelijke klant of andere partner.  
 
Wanneer in deze privacyverklaring ‘we’, ‘onze’ en ‘ons’ wordt gebruikt, wordt daarmee verwezen naar Modine en de 
aangesloten ondernemingen.  
 
Modines gedragscode en het wereldwijde beleid voor gegevensbescherming vindt u op 
http://www.modine.com/web/en/policies.htm#. 
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De betekenis van persoonsgegevens 

‘Persoonsgegevens’ worden gedefinieerd in toepasselijke wetten op het gebied van gegevensbescherming in uw land. 
Ze worden ook wel met andere termen aangeduid, zoals bijvoorbeeld de term ‘persoonlijke gegevens’ (in de 
Amerikaanse staat Californië). Ze omvatten alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare 
natuurlijke persoon. Met andere woorden: elke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd door verwijzing 
naar een identificatiemiddel, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, online-ID's (bijvoorbeeld IP-
adressen, als deze kunnen worden gebruikt om u te identificeren) of naar een of meer specifieke factoren met 
betrekking tot de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, financiële, culturele en sociale identiteit van die natuurlijke 
persoon.   
 

http://www.modine.com/
http://www.modinehvac.com/
http://www.modinecoils.com/
http://www.airedale.com/
http://www.barkell.co.uk/
http://www.airedaleusa.com/
http://www.modineselect.com/
http://www.modinecoatings.com/
http://www.modinegulfcoat.com/
http://www.heatcrafthtd.com/
https://modineinnovationtour.com/
http://www.modine.com/web/en/policies.htm
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Kortom, alle gegevens die op zichzelf of in combinatie met andere gegevens die in ons bezit zijn of die beschikbaar 
zijn, kunnen worden gebruikt om u te identificeren.   
 
Over het algemeen kunt u de website bezoeken en de inhoud weergeven terwijl u anoniem blijft door geen 
persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Verstrek geen informatie aan ons en gebruik de website niet als u niet 
instemt met deze privacyverklaring.  
 
Belangrijke kennisgeving over internationale overdrachten  
 
Gezien de internationale aard van ons bedrijf en rekening houdend met het feit dat Modine een wereldwijd actieve 
onderneming is met teams die wereldwijd met wereldwijde of voor meerdere landen geldende functies werken, worden 
uw persoonsgegevens opgeslagen en overgebracht naar partijen in andere landen, waaronder landen buiten de 
Europese Economische Ruimte. Deze andere landen hebben andere wetten op het gebied van gegevensbescherming 
dan het land waar u woont of kennen misschien helemaal geen wetten op het gebied van gegevensbescherming. 
Mogelijk is de Europese Commissie van mening dat deze landen onvoldoende bescherming voor persoonsgegevens 
bieden.   
 
Wij slaan uw persoonsgegevens in het bijzonder op servers op in de Verenigde Staten. De Europese Commissie is 
van mening dat de Verenigde Staten persoonsgegevens onvoldoende beschermen.  Er zullen beveiligingsmaatregelen 
(inclusief met betrekking tot veiligheid) worden getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen wanneer deze in 
andere landen worden opgeslagen.  Voorbeelden hiervan zijn Europese modelcontracten, wanneer deze op grond van 
toepasselijke wetgeving worden vereist.  Meer informatie hierover vindt u online op: http://ec.europa.eu/justice/data-
protection/international-transfers/transfer/index_en.html.  Hebt u vragen of wilt u een kopie ontvangen? Neem dan 
contact met ons op (zie de contactgegevens hieronder). NB: Commercieel gevoelige informatie kan worden 
verwijderd/geanonimiseerd uit kopieën die aan u worden verstrekt. 

De categorieën persoonsgegevens die we verzamelen, inclusief het doel en de rechtsgrond 

Persoonsgegevens die over u worden verzameld, bevatten onder meer het volgende:  

Categorieën persoonsgegevens Doel Rechtsgrond 
Sollicitatiegegevens (zoals naam, 
cv) 

Modine moet deze 
persoonsgegevens verwerken om 
het wervingsproces te beheren, 
inclusief het aanmaken van een 
digitaal dossier voor sollicitanten, 
het regelen van uw 
sollicitatieprocedure en het 
organiseren van 
sollicitatiegesprekken. 

Verwerking is noodzakelijk om een 
contract met u aan te gaan. 

Contactgegevens (zoals volledige 
naam, postadres, e-mailadres, 
werkgever/bedrijf en 
beroepsinformatie, functienamen, 
telefoonnummer en faxnummer) 

Beheren en beantwoorden van uw 
vragen. Beheren en nakomen van 
precontractuele verplichtingen of 
verzoeken om informatie.  
Registratie voor en beheer van 
garantie- en andere claims. 

Uitvoering van een contract en 
legitieme belangen: het is 
belangrijk dat we op uw vragen 
kunnen reageren. 

Contactgegevens (zoals volledige 
naam, postadres, e-mailadres, 
werkgever/bedrijf en 
beroepsinformatie, functienamen, 
telefoonnummer en faxnummer) 

Klantondersteuning en technische 
ondersteuning: Modine gebruikt e-
mail en software voor het 
onderhouden van klantrelaties ten 
einde klantenservice en technische 
ondersteuning te bieden.  Wij 
kunnen met behulp van 
persoonsgegevens contact 
opnemen met de klant om te 
proberen een probleem op te 
lossen. Wij kunnen 
persoonsgegevens ook gebruiken 
om klanten proactief op de hoogte 
te stellen van technische kwesties 

Nakoming van 
contractvoorwaarden 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.html
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.html
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Categorieën persoonsgegevens Doel Rechtsgrond 
die gevolgen voor hen kunnen 
hebben. 

Contactgegevens (zoals volledige 
naam, postadres, e-mailadres, 
werkgever/bedrijf en 
beroepsinformatie, functienamen, 
telefoonnummer en faxnummer); 
bedrijfsgegevens (bijv. fiscale en 
belastinggegevens; 
bankrekeningen enz.) 

Transacties: Modine verwerkt 
persoonsgegevens waaronder 
contact- en facturatiegegevens die 
zijn verkregen van personen die 
een transactie wensen uit te 
voeren (bijv. via bestelling per e-
mail).  De voor transacties 
opgevraagde informatie kan het 
nummer en de beveiligingscode 
van een creditcard omvatten. 
Modine slaat zulke gegevens niet 
op. Modine gebruikt deze 
persoonsgegevens om de 
kwalificaties van de koper te 
controleren en zijn/haar identiteit te 
verifiëren, alsmede voor facturatie- 
en verzenddoeleinden, om de 
diensten en/of producten te 
leveren waarom de kopers hebben 
gevraagd 

Nakoming van 
contractvoorwaarden 

Informatie over de 
surfgeschiedenis (IP-adres, 
browserinformatie) 

Bewaken en produceren van 
statistische informatie met 
betrekking tot het gebruik van onze 
platforms en het analyseren en 
verbeteren van de functionaliteit. 

Legitieme belangen: we moeten 
beperkte routinematige controles 
uitvoeren om te controleren of 
onze website goed werkt, om 
eventuele problemen met onze 
server te diagnosticeren en onze 
website te beheren. 

Alle informatie Bepalen en handhaven van onze 
wettelijke rechten en verplichtingen 
en het uitvoeren van controles om 
frauduleuze activiteiten te 
herkennen en te registreren. 

Naleven van instructies van 
wetshandhavingsinstanties of 
rechtbanken en andere wettelijke 
verplichtingen. 

Reageren op kwesties inzake 
meldingen van ethisch 
onverantwoord gedrag of inzake 
naleving. 

Onderhouden van algemene 
registraties en klantrelaties. 

Beheren van de voorgestelde 
verkoop, herstructurering of fusie 
van enige onderdelen van onze 
organisatie, met inbegrip van het 
beantwoorden van vragen van de 
potentiële klant of fusieorganisatie.  

Oplossen van uw klachten of 
geschillen. 

Legitieme belangen (zie kolom 
links) 
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Wij hebben, samenvattend, bepaalde categorieën persoonsgegevens nodig om contracten met u na te leven (indien 
relevant).  Bepaalde andere persoonsgegevens worden verwerkt voor onze legitieme belangen in gevallen waarin dit 
u niet benadeelt. Indien de persoonsgegevens die wij van u verkrijgen noodzakelijk zijn om met u een contractuele 
relatie aan te gaan, een zakelijke relatie met u te onderhouden of aan een verplichting te voldoen maar deze niet 
worden verstrekt, zijn wij mogelijk niet in staat om bovenvermeld hiermee verband houdend proces uit te voeren. 
 
Voor inwoners van Californië 

De persoonsgegevens (of persoonlijke gegevens) die wij van u verzamelen, omvatten informatie in de onderstaande 
gegevenscategorieën. Deze categorieën zijn tevens de categorieën van de persoonlijke informatie die wij in de 
afgelopen 12 maanden hebben verzameld. De hieronder vermelde categorieën zijn de categorieën zoals 
voorgeschreven door de wet van de staat Californië. Opname van een categorie in onderstaande lijst betekent 
uitsluitend dat wij, afhankelijk van de diensten en producten die wij u leveren, eventueel gegevens in die 
categorie verzamelen. Het betekent niet noodzakelijkerwijs dat wij alle gegevens die zijn vermeld in een bepaalde 
categorie verzamelen voor al onze klanten.  

Wij verkopen geen persoonlijke gegevens over u zoals gedefinieerd in de wet van de staat Californië, en zijn 
ook niet voornemens dat te doen.  Wij hebben dit ook in de afgelopen 12 maanden niet gedaan. Daarnaast 
delen we geen persoonlijke gegevens met derden ten behoeve van direct marketing door die partijen. 

Categorie Bron Doel van 
gegevensverzameling 

Voor zakelijke 
doeleinden in de 
afgelopen 12 
maanden 
bekendgemaakt? 

Soorten derde 
partijen 
waarmee 
gegevens 
worden gedeeld 

Persoonlijke 
identificatoren: 

Identificatoren zoals 
werkelijke naam, alias, 
postadres, unieke 
persoonlijke identificator, 
online-identificator, Internet 
Protocol-adres, e-
mailadres, rekeningnaam, 
BSN, rijbewijsnummer, 
paspoortnummer of 
vergelijkbare identificatoren. 

 

Een subset van 
deze informatie 
wordt direct van 
u, van onze 
serviceaanbieders 
of met behulp van 
cookies en 
vergelijkbare 
technologie 
verzameld. 

Een subset van deze 
gegevens wordt 
verwerkt in verband met 
een aantal van onze 
operationele activiteiten, 
waaronder het 
verwerken van 
betalingen, verifiëren 
van kopers en 
verzenden van orders, 
verstrekken van 
kennisgevingen over uw 
account, controleren van 
onze interacties en 
beantwoorden van uw 
verzoeken om 
informatie, of voor het 
ondernemen van de 
stappen die vereist zijn 
om een contractuele 
verbinding met u aan te 
gaan.  
 
Deze subset kan ook 
worden gebruikt voor 
garantiedoeleinden en 
voor 
marketingdoeleinden, 
waaronder het aan u 
aanbieden van 
producten waarin u 
geïnteresseerd zou 
kunnen zijn. 

Ja Aangesloten 
ondernemingen 
en 
serviceaanbieders 

Informatie over u: Een subset van 
deze informatie 

Een subset van deze 
gegevens wordt 

Ja Aangesloten 
ondernemingen 
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Categorie Bron Doel van 
gegevensverzameling 

Voor zakelijke 
doeleinden in de 
afgelopen 12 
maanden 
bekendgemaakt? 

Soorten derde 
partijen 
waarmee 
gegevens 
worden gedeeld 

Informatie ter identificatie 
van, in verband met, met 
beschrijving van, of die in 
verband kan worden 
gebracht met een bepaalde 
persoon, inclusief doch niet 
beperkt tot uw naam, 
handtekening, BSN, fysieke 
kenmerken of beschrijving, 
adres, telefoonnummer, 
paspoortnummer, rijbewijs- 
of identiteitskaartnummer, 
polisnummer, opleiding, 
werk, baan, 
rekeningnummer, 
creditcardnummer, 
debitcardnummer of andere 
financiële gegevens, 
medische gegevens of 
zorgverzekeringsgegevens. 

wordt direct van 
u, van onze 
serviceaanbieders 
of met behulp van 
cookies en 
vergelijkbare 
technologie 
verzameld. 

verwerkt in verband met 
een aantal van onze 
operationele activiteiten, 
waaronder het 
verwerken van 
betalingen, verifiëren 
van kopers en 
verzenden van orders, 
verstrekken van 
kennisgevingen over uw 
account, controleren van 
onze interacties en 
beantwoorden van uw 
verzoeken om 
informatie, of voor het 
ondernemen van de 
stappen die vereist zijn 
om een contractuele 
verbinding met u aan te 
gaan.  
 

Deze subset kan ook 
worden gebruikt voor 
garantiedoeleinden en 
voor 
marketingdoeleinden, 
waaronder het aan u 
aanbieden van 
producten waarin u 
geïnteresseerd zou 
kunnen zijn. 

en 
serviceaanbieders 

Commerciële informatie: 

Informatie waaronder 
documentatie in verband 
met persoonlijke artikelen, 
producten of diensten die 
aangeschaft, verkregen of 
overwogen zijn, of andere 
historische gegevens of 
patronen inzake aankoop of 
gebruik. 

Deze informatie 
wordt direct van u 
of onze 
serviceaanbieders 
verzameld. 

Deze gegevens worden 
verwerkt in verband met 
een aantal van onze 
operationele activiteiten, 
waaronder het verifiëren 
van kopers en 
verzenden van orders, 
verstrekken van 
kennisgevingen over uw 
account, controleren van 
onze interacties en 
beantwoorden van uw 
verzoeken om 
informatie, of voor het 
ondernemen van de 
stappen die vereist zijn 
om een contractuele 
verbinding met u aan te 
gaan.  
 

Ja Aangesloten 
ondernemingen 
en 
serviceaanbieders 

Informatie over gebruik: Deze informatie 
wordt direct van 

Een subset van deze 
gegevens wordt 

Ja Aangesloten 
ondernemingen 
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Categorie Bron Doel van 
gegevensverzameling 

Voor zakelijke 
doeleinden in de 
afgelopen 12 
maanden 
bekendgemaakt? 

Soorten derde 
partijen 
waarmee 
gegevens 
worden gedeeld 

Informatie over internet- en 
andere elektronische 
netwerkactiviteiten, onder 
andere 
browsergeschiedenis, 
zoekgeschiedenis en 
informatie over de interactie 
van een consument met 
een website, app of 
advertentie op internet. 

u, van onze 
serviceaanbieders 
of met behulp van 
cookies en 
vergelijkbare 
technologie 
verzameld. 

verzameld en verwerkt 
in verband met een 
aantal van onze 
operationele activiteiten, 
waaronder het 
optimaliseren van de 
prestaties van onze 
websites, verstrekken 
van producten en 
diensten en controleren 
van onze interacties. 

Deze subset wordt ook 
gebruikt voor het 
detecteren van 
beveiligingsincidenten, 
voor bescherming tegen 
kwaardaardige, 
bedriegelijke, 
frauduleuze of illegale 
activiteiten en voor 
gegevensanalyse. 

en 
serviceaanbieders 

Opnamen: 

Audio-, elektronische, 
visuele, thermische, 
olfactorische of 
gelijksoortige informatie. 

Een subset van 
deze informatie 
wordt direct van u 
of onze klanten 
verzameld.  

Een subset van deze 
gegevens wordt 
verwerkt in verband met 
een aantal van onze 
operationele activiteiten, 
waaronder het maken 
van opnamen van 
verkoop- en andere 
gesprekken.  

Ja Aangesloten 
ondernemingen 
en 
serviceaanbieders 

Informatie over beroep of 
baan. 

Deze informatie 
wordt direct van u 
of onze 
serviceaanbieders 
(inclusief 
wervingsbureaus) 
verzameld. 

Deze gegevens worden 
verwerkt in verband met 
een aantal van onze 
operationele activiteiten 
inclusief het opzetten 
van een elektronisch 
personeelsbestand van 
sollicitanten, verwerken 
van sollicitaties en 
maken van afspraken 
voor 
sollicitatiegesprekken. 

Ja Aangesloten 
ondernemingen 
en 
serviceaanbieders 

Voorlichting, direct marketing en business development  

De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van artikel 6 van de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG) is afhankelijk van de omstandigheden: deze kan contractueel, consensueel of op 
legitieme belangen gebaseerd zijn.  Sommige bedrijfsafdelingen zullen, indien dit relevant is, uw naam, adres en 
contactgegevens (met inbegrip van telefoonnummers en e-mailadressen) in onze databases opslaan, en kunnen deze 
informatie van tijd tot tijd gebruiken om u te informeren over onze relevante producten en diensten en over nieuwe 
ontwikkelingen in onze sector die interessant voor u kunnen zijn.  Wanneer een legitiem belang de basis vormt voor de 
verwerking van persoonsgegevens, is ons enige doel de aandacht vestigen op producten en diensten die van belang 
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kunnen zijn voor professionals in de sectoren waar onze business units actief zijn.  Wij kunnen schriftelijk, telefonisch, 
per fax of via e-mail contact met u opnemen. Laat het ons weten als u op enig moment besluit dat uw contactgegevens 
niet voor deze doeleinden mogen worden gebruikt (zie ‘Contact opnemen’ hieronder).   

Cookies 

Wij gebruiken cookies op onze website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser op uw harde schijf 
plaatst om u als terugkerende bezoeker van onze website te herkennen en om bij te houden hoe u onze website 
gebruikt. Hierdoor kunnen bepaalde aspecten van uw bezoek aan onze website worden gepersonaliseerd. De volgende 
cookies worden gebruikt: 

• Essentiële cookies (functioneel/strikt noodzakelijk): Deze cookies zijn onmisbaar voor de werking van 
Modines websites en worden automatisch geactiveerd als u onze websites bezoekt. De 
toestemmingsvoorkeur van de bezoeker wordt in een cookie opgeslagen voor toekomstige bezoeken (aan-
/afmeldingscookie). 

• Prestatiecookies (marketing): Met deze cookies kunnen we de prestaties en de inhoud van onze website 
optimaliseren. Dit garandeert een optimale gebruikerservaring. 

• Cookies voor onlinegedrag (marketing/interesses): Deze cookies worden gebruikt om klantprofielen aan 
te maken. Software voor online-betrokkenheid gebruikt deze informatie om bezoekersprofielen te maken, 
zodat deze bezoekers gepersonaliseerde, relevante informatie kan worden aangeboden die is afgestemd op 
hun interesses. 

U kunt cookies uitschakelen via uw browserinstellingen. Raadpleeg de helpfunctie van uw browser voor meer informatie 
over hoe u cookies kunt uitschakelen. Denk eraan dat bepaalde functies van onze website mogelijk niet goed 
functioneren als u cookies uitschakelt. 

Google Analytics 

Met uw toestemming maken wij gebruik van Google Analytics: dit is een service voor internetanalyse van Google Inc. 
(‘Google’). Google gebruikt cookies die worden overgebracht naar, en worden opgeslagen op de servers van het bedrijf 
in, de Verenigde Staten. Als anoniem maken van het IP-adres op onze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres in de 
EU/EER verkort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt uw gehele IP-adres naar de servers in de VS gestuurd en daar 
worden verkort. Google gebruikt deze informatie uit onze naam om het gebruik van onze website te evalueren, 
rapporten over de websiteactiviteit samen te stellen en nog andere hiermee verband houdende diensten te verlenen. 

Het IP-adres dat van uw browser naar Google wordt overgebracht wordt niet samengevoegd met andere gegevens 
van Google. 

Zoals reeds uitgelegd voor de normale cookies kunt u cookies uitschakelen via de instellingen in uw Internet-browser. 
Raadpleeg de helpfunctie van uw browser voor meer informatie over hoe u cookies kunt uitschakelen. Denk eraan dat 
bepaalde functies van onze website mogelijk niet goed functioneren als u cookies uitschakelt. U kunt hiervoor ook een 
door Google verstrekte plug-in gebruiken en installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en 

Wij gebruiken Google Analytics met de extensie „_anonymizeIp()“. In dat resultaat worden alleen verkorte IP-adressen 
verwerkt om te voorkomen dat er een verband kan worden gelegd tussen het IP-adres en een bepaalde persoon. 
Persoonlijke gegevens worden derhalve onmiddellijk verwijderd. 

Wij gebruiken Google Analytics voor het analyseren en verbeteren van onze website. Met de op deze wijze verkregen 
statistische gegevens kunnen wij de diensten verbeteren die wij u aanbieden. Voor uitzonderingsgevallen waarin 
persoonsgegevens naar de VS worden overgebracht houdt verwijzen wij u naar Google’s privacy en compliance 
verklaringen: https://privacy.google.com/businesses/compliance/; https://policies.google.com/technologies/partner-
sites?hl=en-GB&gl=uk.  

Informatie over de externe aanbieder: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, 
Ierland, Fax: +353 (1) 436 1001. Voorwaarden: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/gb/, 
Overzicht van geheimhouding van gegevens bij Google: 
https://privacy.google.com/businesses/compliance/#!?modal_active=none, Privacybeleid: 
https://policies.google.com/privacy?hl=en-US. 

https://privacy.google.com/businesses/compliance/
https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=en-GB&gl=uk
https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=en-GB&gl=uk


 8 

Niet volgen 

In sommige webbrowsers kunt u een signaal afgeven aan websites en online-services waarmee u aangeeft dat u niet 
wilt dat men uw online-activiteiten volgt. Wij reageren momenteel niet op zulke signalen en wijzigen de informatie die 
wij verzamelen en de manier waarop wij die gebruiken niet als zulke signalen worden afgegeven of door ons worden 
ontvangen.   

Openbaarmaking van uw persoonsgegevens aan derden  

Wij kunnen uw persoonsgegevens openbaar maken aan externe partijen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot: 

1. Binnen onze bedrijfsgroep voor de gebruiksdoelen die in deze privacyverklaring worden beschreven; 
2. Externe partijen die diensten aan ons leveren en die ons en onze bedrijfsgroep helpen bij de bedrijfsvoering; 

Zo kan een externe partij soms toegang tot uw persoonsgegevens hebben om onze informatietechnologie te 
ondersteunen of om e-mails namens ons in behandeling te nemen; 

3. Onze juridische en professionele adviseurs;  
4. Voor zover dat nodig is om aan een wettelijke eis te voldoen (inclusief, indien van toepassing, eisen die voor 

onze bedrijfsgroep in de Verenigde Staten gelden), voor rechtsdoeleinden, om vitale belangen te beschermen, 
om de veiligheid en integriteit van onze databases of van deze website te beschermen en om 
voorzorgsmaatregelen te treffen tegen wettelijke aansprakelijkheid;  

5. Regelgevende instanties, rechtbanken en overheidsinstanties, om te voldoen aan wettelijke opdrachten, aan 
wettelijke of regelgevende eisen en aan overheidsverzoeken; en 

6. Modine kan externe partijen inschakelen om de website te beheren en om andere diensten te leveren in relatie 
tot de website, zoals het verzamelen en analyseren van gegevens. Deze externe partijen hebben mogelijk 
toegang tot bepaalde persoonlijke informatie die u verstrekt voor zover dat nodig is om deze diensten namens 
Modine uit te voeren. Al deze externe partijen moeten deze persoonlijke informatie echter beschermen 
overeenkomstig dit privacybeleid. 

Beveiliging van persoonsgegevens 

Wij treffen beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens die door ons worden overgedragen, opgeslagen of verwerkt, 
te beschermen tegen onbedoelde of onwettige vernietiging, verlies en aanpassing, en tegen onbevoegde 
openbaarmaking en onbevoegde toegang tot onze website.  Deze maatregelen bestaan onder meer uit 
beveiligingsmaatregelen voor computers en beschermde bestanden en faciliteiten.  Wij selecteren onze dienstverleners 
zorgvuldig en verplichten hen om passende beschermingsmaatregelen te treffen. Modine gebruikt in bepaalde regio's 
gebruikelijke SSL-versleuteling om gegevensoverdrachten te beschermen. De meeste huidige browsers ondersteunen 
de beveiliging die nodig is in deze regio's.  
 
Wij zetten ons vooral in om maatregelen te treffen om een beveiligingsniveau te garanderen dat passend is voor het 
risico, inclusief (indien relevant): (a) pseudonimisering (door gegevens bijvoorbeeld te scheiden van directe 
identificatiemiddelen, waardoor geen relatie met de identiteit kan worden gelegd zonder aanvullende informatie, die 
afzonderlijk wordt bewaard) en versleuteling, (b) zorgen voor de voortdurende vertrouwelijkheid, integriteit, 
beschikbaarheid en veerkracht van systemen en diensten die worden gebruikt om uw persoonsgegevens te verwerken, 
(c) waarborging van de mogelijkheid om de beschikbaarheid van en toegang tot persoonsgegevens tijdig te herstellen 
in geval van een fysiek of technisch incident, (d) waarborging van een proces voor het regelmatig testen, beoordelen 
en evalueren van de effectiviteit van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. 

Bewaarperiode of criteria voor het bepalen van de bewaarperiode  

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om te voldoen aan de doelen waarvoor ze werden verzameld 
en die hierboven zijn beschreven.   

Wij hanteren onder meer de volgende criteria om de bewaarperioden voor persoonsgegevens te bepalen: (i) 
Bewaarbeleid in geval van vragen.  Wij bewaren gegevens gedurende een redelijke periode (max. 6 maanden) nadat 
de relatie tussen ons is beëindigd en u vragen hebt gesteld; (ii) Bewaarbeleid in geval van claims.  Wij bewaren 
gegevens gedurende de periode waarin u mogelijk juridische claims tegen ons kunt indienen indien en voor zover we 
een contract met u hebben afgesloten; (iii) Bewaarbeleid overeenkomstig wettelijke en regelgevende eisen.  Wij 
zullen overwegen of we gegevens moeten bewaren na de periode die in (ii) is beschreven op grond van een wettelijke 
of regelgevende eis.   
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Als uw sollicitatie met succes verloopt en u bij Modine aan de slag gaat, zullen uw persoonsgegevens naar uw 
persoonlijke dossier worden overgebracht en worden verwerkt vanwege de arbeidsrelatie. Als uw sollicitatie niet 
succesvol verloopt, bewaren we uw persoonsgegevens tot 6 maanden na de kennisgeving dat uw sollicitatie niet 
succesvol was. 
 
Neem contact met ons op als u meer informatie wenst over onze methoden voor het bewaren van gegevens (zie 
‘Contact opnemen’ hieronder). 

Uw rechten op grond van wetgeving inzake de geheimhouding van gegevens 

U hebt verschillende rechten op grond van wetgeving inzake de geheimhouding van gegevens in uw land.  Voorbeelden 
hiervan zijn: het recht om toegang te vragen tot de persoonsgegevens die we van u bewaren; het recht op rectificatie 
– inclusief de eis om onnauwkeurige persoonsgegevens te corrigeren –; het recht om te vragen om de verwerking van 
uw persoonsgegevens te beperken of om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens; het recht 
om te vragen of uw persoonsgegevens worden verwijderd als we deze niet langer hoeven te bewaren; het recht op 
dataportabiliteit, inclusief het recht om persoonsgegevens te ontvangen in een veel gebruikte indeling die door 
machines kan worden gelezen in bepaalde gevallen waarin u ons toestemming hebt moeten geven om deze gegevens 
te verwerken; het recht om bezwaar te maken tegen geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering (indien van 
toepassing) met een juridisch of aanzienlijk effect op u als persoon; en het recht om uw toestemming in te trekken voor 
de verwerking waarvoor u ons eerder toestemming hebt gegeven.  U kunt ook een klacht indienen bij een 
toezichthoudende instantie. 
 
Raadpleeg ‘Contact opnemen’ als u deze rechten wilt uitoefenen (indien relevant). 
 
Wij wijzen u erop dat wij volgens de wet van de staat Californië voor een en dezelfde consument binnen een periode 
van 12 maanden slechts twee maal verplicht zijn om te voldoen aan verzoeken om persoonlijke gegevens.  Volgens 
de wet in de EU geldt dat de verwerkingsverantwoordelijke aan personen die verzoeken om persoonsgegevens 
indienen die ongegrond, repetitief of excessief zijn (zulks door ons redelijkerwijs te beoordelen), een bedrag in rekening 
mag brengen tot een wettelijk bepaald maximum. 

 
Voordat wij informatie verstrekken die u op basis van deze rechten opvraagt, moeten wij uw identiteit kunnen vaststellen. 
Om uw identiteit te kunnen vaststellen zult u misschien informatie over uzelf moeten verstrekken, en indien van 
toepassing antwoord moeten geven op beveiligingsvragen, of uw naam, BSN, geboortedatum, contactgegevens of 
andere persoonsgegevens moeten vermelden waarvan uw identiteit kan worden afgeleid. Wij vergelijken deze 
informatie met de informatie die wij al eerder over u hebben verzameld om uw identiteit en uw verzoek te verifiëren. 
Als wij in het kader van uw verzoek niet in staat zijn uw identiteit te verifiëren, kunnen wij niet voldoen aan uw verzoek. 
Wij zijn niet verplicht om aanvullende informatie te verzamelen zodat u uw identiteit kunt verifiëren. Voor 
verwijderingsverzoeken wordt u verzocht een verifieerbaar verwijderingsverzoek in te dienen en dan afzonderlijk te 
bevestigen dat u wilt dat uw persoonsgegevens worden verwijderd. 
 
Als u een bevoegd agent wilt aanstellen om een aanvraag uit uw naam in te dienen, moet u deze agent schriftelijk en 
ondertekend toestemming verlenen om uit uw naam verzoeken inzake uw privacyrechten in te dienen of een brief 
van uw advocaat overleggen. De agent of advocaat moet deze autorisatie ten tijde van het verzoek overleggen.  

Informatie die wordt verzameld om uw verzoek te verifiëren, wordt alleen voor verificatie gebruikt.  
Als u verkiest om een of meer van deze rechten uit te oefenen in de mate waarin deze gelden, dan verbiedt de 
Amerikaanse staatswet ons om u te benadelen op grond van uw besluit om uw privacyrechten te doen gelden. Wij 
mogen echter wel, voor zover wettelijk toegestaan, een ander tarief in rekening brengen of een ander serviceniveau 
bieden.  

 
Kinderen 
 
Onze website is niet bedoeld voor kinderen onder de 17. Niemand onder de 17 mag informatie aan de website 
verstrekken. Wij verzamelen nooit bewust persoonsgegevens van kinderen onder de 17. Als u jonger dan 17 bent, mag 
u geen informatie op onze website of via functies/het register op de website gebruiken of verstrekken, geen aankopen 
doen via de website, geen van de interactieve of openbare commentaarfuncties van onze website gebruiken en geen 
informatie over uzelf aan ons verstrekken, waaronder uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres of door u 
gehanteerde scherm- of gebruikersnamen. Als wij erachter komen dat wij persoonsgegevens van een kind onder de 
17 hebben verzameld of ontvangen zonder verificatie van ouderlijke toestemming, zullen wij die informatie verwijderen. 
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Als u vermoedt dat wij informatie van een kind onder de 17 bezitten, neem dan contact met ons op. Zie  ‘Contact 
opnemen’ van dit privacybeleid. 
 
Koppelingen naar andere websites 

Deze website kan mogelijk hyperlinks bevatten naar websites die niet door ons worden beheerd. Deze hyperlinks 
worden ter informatie en voor uw gemak aangeboden en impliceren geen goedkeuring van de activiteiten van deze 
externe websites en ook geen samenwerking met de beheerders. Wij beheren deze websites niet en zijn niet 
verantwoordelijk voor de gegevensverwerking of privacymethoden. Wij adviseren u dringend om het privacybeleid/de 
privacyverklaring op websites die u bezoekt te lezen voordat u persoonsgegevens verstrekt. 

Bijwerking en wijziging van deze privacyverklaring 

Wij kunnen besluiten om deze privacyverklaring te wijzigen. Zulke veranderingen zouden ingrijpend kunnen zijn of 
aanzienlijke gevolgen voor u kunnen hebben. Wij raden u aan om de inhoud van deze privacyverklaring regelmatig 
door te nemen.  De datum van de laatste update staat onderaan deze privacyverklaring. 

Contact opnemen 

Als u uw rechten inzake gegevensbescherming wilt uitoefenen, kunt u een verzoek indienen via onze website of contact 
opnemen met Modine:   
 

Bedrijf Modine and verwerkingsverantwoordelijke Contactgegevens 
Airedale International Air Conditioning Ltd. Airedale International Air Conditioning Ltd. 

Leed’s Road 
LS19 6JY Leeds 
Verenigd Koninkrijk 
T.a.v.: Director Human Resources 
privacycontact@eu.modine.com  
 

Barkell Limited Unit 22, No.1 Industrial Estate 
Consett, County Durham DH8 
6SZ 
Verenigd Koninkrijk 
T.a.v.: Director Human Resources 
privacycontact@eu.modine.com  
 

Modine Europe GmbH 
 

Modine Europe GmbH 
Arthur B. Modine Strasse 1 
D-70794 Filderstadt  
Duitsland 
T.a.v.: Director Human Resources and EHS – Europe 
Datenschutzbeauftragter-DE@eu.modine.com 
 

Modine Austria GmbH Modine Austria GmbH 
Arthur B. Modine Strabe 1-3 
A-2542 Kottingbrunn 
Oostenrijk 
T.a.v.: Director Human Resources and EHS – Europe 
privacycontact@eu.modine.com1 

  
Modine Pliezhausen GmbH Modine Pliezhausen GmbH 

Daimlerstrasse 3 
D-72124 Pliezhausen 
Duitsland 

 T.a.v.: Director Human Resources and EHS – Europe 
Datenschutzbeauftragter-DE@eu.modine.com 
 

Modine Neuenkirchen GmbH Modine Neuenkirchen GmbH 
Burgsteinfurter Camm 92-98 

mailto:privacycontact@eu.modine.com
mailto:privacycontact@eu.modine.com
mailto:Datenschutzbeauftragter-DE@eu.modine.com
mailto:privacycontact@eu.modine.com
mailto:Datenschutzbeauftragter-DE@eu.modine.com
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Bedrijf Modine and verwerkingsverantwoordelijke Contactgegevens 
D-48485 NeuenKirchen 
Duitsland 
T.a.v.: Director Human Resources and EHS – Europe 
Datenschutzbeauftragter-DE@eu.modine.com 
 

Modine Hungaria Gep.K.f.t. Modine Hungaria K.f.t. 
Lovoi uit 35 
HU-3400 Mezokovesd 
Hongarije 
T.a.v.: Director Human Resources and EHS – Europe 
privacycontact@eu.modine.com 

  
Modine Pontevico S.r.l. Modine Pontevico S.r.l. 

Viale Europa 1 
I-25026 Pontevico 
Italië 
T.a.v.: Director Human Resources EMEA 
privacycontact@eu.modine.com 

  
Modine CIS Italy S.r.l. Modine CIS Italy S.r.l. 

Via Giulio Locatelli 22 
33050 Pocenia (UD), Italië 
T.a.v.: Director Human Resources EMEA 
privacycontact@eu.modine.com 

  
Modine CIS Guadalajara SAU Modine CIS Guadalajara SAU 

Cristobal Colon, Parcela 309 
Pol. Industrial del Henares 
Guadalajara 1900 
Castilla La Manchatel 
Spanje 
T.a.v.: Director Human Resources EMEA 
privacycontact@eu.modine.com 

  
Modine Söderkoping AB Modine Söderkoping AB 

Industrgatan 2 
SE-61481 Söderkoping 
Zweden 
T.a.v.: Director Human Resources EMEA 
privacycontact@eu.modine.com 

  
Modine Uden B.V. Modine Uden B.V. 

Kuiperstraat 2 
5405 BB Uden 
Nederland 
T.a.v.: Director Human Resources and EHS – Europe 
privacycontact@eu.modine.com 

  
Modine SRB d.o.o. Sremska Mitrovica Modine SRB d.o.o. Sremska Mitrovica 

Rumski drum 1 
2200 Sremska Mitrovica 
Servië 
T.a.v.: Director Human Resources EMEA 
privacycontact@eu.modine.com 

  
Modine Manufacturing Company Modine Manufacturing Company 

1500 DeKoven Avenue 
Racine, WI 53403 
Verenigde Staten van Amerika 
T.a.v.: Director Human Resources Americas 
privacycontact@na.modine.com 

mailto:Datenschutzbeauftragter-DE@eu.modine.com
mailto:privacycontact@eu.modine.com
mailto:privacycontact@eu.modine.com
mailto:privacycontact@eu.modine.com
mailto:privacycontact@eu.modine.com
mailto:privacycontact@eu.modine.com
mailto:privacycontact@eu.modine.com
mailto:privacycontact@eu.modine.com
mailto:privacycontact@na.modine.com
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Bedrijf Modine and verwerkingsverantwoordelijke Contactgegevens 
 

 
Andere manieren om contact met ons op te nemen: 
 
1-833-471-0004 (gratis nummer) 
 
of 
 
SAR@modine.com 
 

Onze hulplijn (die dag en nacht telefonisch of via internet bereikbaar is; raadpleeg de instructies op deze website):  

  http://www.modine.com/web/en/ethics-programreporting.htm#  
 

Vergeet niet om uw e-mailadres en telefoonnummer te vermelden. 

Laatst bijgewerkt: November 2020   

mailto:SAR@modine.com
http://www.modine.com/web/en/ethics-programreporting.htm%23
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