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OBJETIVO

Nesta política global de proteção de dados ("Política"), a Modine Manufacturing Company e
suas subsidiárias, quer totalmente controladas ou de participação majoritária, individualmente
ou coletivamente, são denominadas "Modine". Esta Política reforça o compromisso da Modine
de cumprir as leis de privacidade de dados às quais a empresa está sujeita (coletivamente
"Leis de Proteção de Dados"). Esta Política descreve as responsabilidades e, em linhas gerais,
os processos a serem seguidos pela Modine para promover a conformidade com as Leis de
Proteção de Dados referentes ao processamento de Dados Pessoais, especificamente em
consideração às exigências estabelecidas no Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados
(RGPD) e na lei de privacidade do consumidor da Califórnia (CCPA - California Consumer
Privacy Act). O RGPD e a CCPA são "Leis de Proteção de Dados". 1
Dependendo da natureza e da origem dos Dados Pessoais (de acordo com a definição abaixo),
essas Leis de Proteção de Dados aplicam-se a todas as nossas atividades no mundo inteiro,
mesmo que uma lei tenha sido promulgada por determinada jurisdição e as atividades tenham
ocorrido em outro país.
Violações às Leis de Proteção de Dados podem resultar em:
•
•
•
•
•
•

danos à reputação da empresa;
investigação por parte de autoridades reguladoras;
penalidades monetárias;
processos judiciais;
quebra de obrigações contratuais e
em alguns casos, delitos penais.

O não cumprimento desta Política poderá resultar em ação disciplinar.
Todas as Partes e Terceiros da Modine (de acordo com as definições abaixo) devem manter os
mais elevados padrões de comportamento ético e conduta empresarial, incluindo a
conformidade total com os termos da Lei de Proteção de Dados.

II.

1

ESCOPO

Determinadas jurisdições europeias podem incluir exigências adicionais àquelas definidas no RGPD, que serão
incorporadas ao abrigo da lei nacional. Por exemplo, a Alemanha adotou exigências mais rigorosas em relação ao
Processamento de Dados Pessoais, em que o Processamento de Dados Pessoais relacionados aos cidadãos
alemães deve atender complementarmente às exigências da lei alemã.
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Esta Política é aplicável a todos os nossos diretores, executivos e funcionários
(individualmente, "Parte da Modine" e coletivamente "Partes da Modine") bem como aos
nossos distribuidores, agentes, representantes, consultores, sócios na joint venture e quaisquer
outros terceiros atuando em nome da Modine, nossas subsidiárias e/ou afiliadas, que coletem
ou processem Dados pessoais em nome da Modine (individualmente "Terceiro da Modine" e
coletivamente "Terceiros da Modine").
Ela é aplicável a todos os Dados pessoais processados pela Modine na sua qualidade de
Controladora (conforme definido abaixo) e/ou "Processadora" ou "Provedora de Serviços"
(conforme definido nas Leis de Proteção de Dados aplicáveis), conforme aplicável, incluindo
Dados pessoais relacionados aos nossos funcionários.
Esta Política aplica-se a Dados Pessoais eletrônicos ou impressos.
III.

DECLARAÇÃO DE POLÍTICA

A. Definições
Seguem as definições dos termos empregados nesta Política:
•

Controlador: A pessoa física ou jurídica, autoridade pública, agência ou outro órgão que,
de forma isolada ou em conjunto com outros, determina os propósitos e os meios do
Processamento de dados pessoais. Em geral, uma "empresa" nos termos da CCPA é
uma Controladora.

•

Titular de dados (também conhecido como "consumidor", dependendo da lei aplicável):
Uma pessoa física identificada ou identificável. Uma pessoa física identificável é aquela
que pode ser identificada, direta ou indiretamente, em particular por referência a um
identificador como nome, número de identificação, dados de localização, identificador
online ou um ou mais fatores específicos à identidade física, fisiológica, genética,
mental, econômica, cultural ou social dessa pessoa física. Nos termos da CCPA, um
"Consumidor" pode ser um funcionário ou um "agregado familiar".

•

Dados pessoais: Quaisquer informações relacionadas a um Titular de dados. Também
pode ser chamados de "Informações pessoais", dependendo da lei aplicável. Dados
anonimizados não se enquadram no conceito das Leis de Proteção de Dados, pois não
constituem Dados pessoais.

•

Violação de dados pessoais: Uma violação de segurança que leva à destruição
acidental ou ilegal, perda, alteração, divulgação não autorizada ou acesso a Dados
pessoais transmitidos, armazenados ou processados.
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•

Política: Esta Política Global de Proteção de Dados, salvo indicação expressa de uma
política de privacidade de dados suplementar.

•

Processamento de dados pessoais: Qualquer operação ou conjunto de operações
realizado em Dados pessoais ou em conjuntos de Dados pessoais, seja por meios
automatizados ou não, como coleta, registro, organização, estruturação,
armazenamento, adaptação ou alteração, recuperação, consulta, uso, divulgação por
transmissão, disseminação, ou qualquer outra forma de disponibilização, alinhamento
ou combinação, restrição, exclusão ou destruição.

•

Categorias Especiais de Dados: Dados Pessoais que revelam origem racial ou étnica,
opiniões políticas, convicções religiosas ou filosóficas, ou filiação sindical, e
processamento de dados genéticos, dados biométricos com a finalidade de identificar
unicamente uma pessoa física, dados relativos à saúde ou dados relativos à vida sexual
ou orientação sexual de uma pessoa.

B. Princípios Gerais do Processamento de Dados Pessoais
A Modine deverá seguir os seguintes princípios gerais em relação ao processamento de Dados
Pessoais:
•
•
•
•
•
•

processamento de forma legal, justa e transparente (com legalidade, justiça e
transparência);
coleta apenas para fins específicos, explícitos e legítimos (limitação da finalidade);
adequação, relevância e limitação ao necessário em relação ao objetivo imediatamente
acima (minimização de dados);
exatidão e, quando necessário, atualização (precisão);
manutenção em um formato que permita a identificação de Titulares de dados apenas
na medida necessária às finalidades para as quais os Dados pessoais são processados
(limitação de armazenamento); e
processamento de forma a garantir a segurança adequada dos Dados pessoais,
incluindo a proteção contra processos não autorizados ou ilegais e contra perdas,
destruições ou danos acidentais, utilizando medidas técnicas ou organizacionais
adequadas (integridade e confidencialidade).

Na LSP01-08 são definidos mais detalhes e explicações dos princípios gerais.
C. Direitos do Titular de Dados
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Os Titulares de dados da UE têm os seguintes direitos, descritos detalhadamente nas Práticas
Padrão 2 e/ou Leis de Proteção de Dados aplicáveis. Nos termos da CCPA, são conferidos aos
Titulares de dados os direitos marcados com um asterisco (embora a CCPA tenha algumas
variações nesses direitos comuns). A Modine se esforçará para garantir o exercício dos
seguintes direitos pelos Titulares de Dados:
•

*Portabilidade: Os Titulares de dados têm o direito de receber seus Dados pessoais
que foram fornecidos diretamente do Titular de dados à Modine em um formato
apropriado. Os Titulares de dados podem então transferir esses dados para outro
Controlador, incluindo casos em que tal processamento seja baseado em
consentimento e realizado por meios automatizados. Os Titulares de dados também
têm o direito de solicitar que a Modine transfira os Dados pessoais deles diretamente
para outro Controlador.

•

*Direito à exclusão/direito ao "esquecimento": Os Titulares de dados têm o direito de
solicitar à Modine a exclusão de seus Dados pessoais sem atraso injustificado em
determinadas circunstâncias.

•

*Solicitações de acesso do titular: Os Titulares de dados têm o direito de solicitar à
Modine o acesso aos Dados pessoais que são mantidos sobre eles.

•

Direito à retificação: Os Titulares de Dados da UE têm o direito de obter a retificação
dos Dados Pessoais incorretos da Modine sem atraso injustificado.

•

Direito à restrição de processamento: Os Titulares de Dados da UE têm o direito de
exigir da Modine a restrição do Processamento de seus Dados Pessoais sem atraso
injustificado em determinadas circunstâncias.

•

Direito à objeção e processamento automatizado: Os Titulares de Dados da UE têm
o direito de se opor ao processamento de seus Dados Pessoais pela Modine em
determinadas circunstâncias. Se os Dados pessoais forem processados para fins de
marketing direto, os Titulares de dados da UE também terão o direito de se opor a esse
processamento, incluindo a definição de perfil, na medida em que esta última esteja
relacionada a essas atividades de marketing direto. Os Titulares de Dados também têm
o direito de não estar sujeitos a uma decisão com base apenas em processamento
automatizado, incluindo determinação do perfil, que produza efeitos legais em relação a
eles ou os afete significativamente.

Qualquer reivindicação deve ser processada imediatamente pelo órgão responsável e não deve
resultar em nenhuma desvantagem ou discriminação para o Titular de dados. Os Titulares de

2

por exemplo, Práticas Padrão para Acesso a Dados, Portabilidade etc.
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Dados da UE também têm o direito de apresentar uma queixa a um órgão supervisor de
proteção de dados sobre as questões de proteção de dados que lhes digam respeito.
Ao processar os Dados Pessoais, todas as Partes e Terceiros da Modine deverão adotar as
práticas padrão e/ou instruções de trabalho.
D. Transferência de Dados Pessoais da UE
Qualquer transferência de Dados pessoais da UE pela Modine para outra Parte da Modine ou
para um Terceiro da Modine localizado fora do Espaço Econômico Europeu (EEE) pode
somente ser realizada com as devidas salvaguardas. As salvaguardas relevantes para Modine
incluem: (i) aplicar os modelos de cláusulas contratuais da UE (também conhecidas como
acordos de transferência de dados); (ii) o escudo de privacidade; (iii) cláusulas apropriadas de
processamento de dados nos contratos; (iv) obter o consentimento dos Titulares de Dados da
UE, quando for o caso; e (v) sempre que uma decisão de adequação para um país fora do EEE
tenha sido tomada pela Comissão Europeia.
E. Registros das atividades de processamento
A Modine deverá manter os registros das atividades de processamento pelas quais é
responsável para comprovar a conformidade com o Artigo 30 do RGPD e com as exigências de
retenção de registros da CCPA.
F. Treinamento
A Modine deverá fazer um treinamento inicial sobre proteção de dados para novos funcionários
e treinamento regular para os existentes, incluindo aqueles com responsabilidade de
implementar os direitos dos Titulares de dados.
IV.

RESPONSABILIDADE PELA CONFORMIDADE

Todos os funcionários são responsáveis por reforçar os princípios contidos neste documento e
pelo cumprimento desta Política, devendo trabalhar com seus colegas para monitorar
continuamente a conformidade da Modine com esta Política. A administração serve de modelo
no apoio a esses princípios e é responsável pelo monitoramento do nível de conformidade
com esta Política na área de sua responsabilidade. Em alguns países, a administração pode
ser pessoalmente responsabilizada caso a empresa viole a privacidade de dados.
V.

SEGURANÇA
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A Modine é responsável por garantir que quaisquer Dados Pessoais que a Modine mantenha, e
pelos quais seja responsável, sejam mantidos seguros e não sejam divulgados para qualquer
terceiro, salvo autorização específica dada ao terceiro pela Modine para receber essas
informações, salvaguardando os Dados Pessoais sujeitos a uma das salvaguardas listada no
item III (D) acima. Foram definidos outros detalhes sobre segurança de dados nas práticas
padrão e/ou instruções de trabalho aplicáveis.
VI.

VIOLAÇÃO DE DADOS PESSOAIS

No caso de Violação de dados pessoais, a Modine notificará as autoridades reguladoras
apropriadas sobre essa Violação de dados pessoais dentro dos prazos exigidos, inclusive à
devida autoridade supervisora europeia de proteção de dados, em até 72 horas após tomar
conhecimento de uma Violação de Dados pessoais, a menos que seja improvável que tal
violação resulte em riscos para os direitos e as liberdades dos Titulares de dados da UE.
Quando a notificação de uma Violação de dados pessoais não for feita dentro do prazo exigido
(por exemplo, nos termos do RGPD, em até 72 horas, inclusive feriados públicos, ou
semelhantes, e finais de semana), a notificação enviada posteriormente deverá ser
acompanhada pelos motivos do atraso.
Tal notificação deve conter pelo menos as seguintes informações:
•
•
•
•

descrição da natureza da Violação de Dados Pessoais;
nome e detalhes de contato do Executivo de Proteção de Dados (quando
designado);
descrição das prováveis consequências da Violação de Dados Pessoais; e
descrição das medidas tomadas ou propostas pela Modine para resolver a violação
de Dados Pessoais e mitigar seus efeitos.

Se a Violação de dados pessoais provavelmente resultar em alto risco aos direitos e
liberdades dos Titulares de dados, ou nos casos em que as exigências das Leis de Proteção
de Dados assim exigirem, a Modine deverá comunicar a Violação de dados pessoais aos
Titulares de dados sem atraso injustificado. Foram definidos outros detalhes sobre o processo
de violação de dados nas práticas padrão e/ou instruções de trabalho aplicáveis.
VII.

CONTROLE DA PROTEÇÃO DE DADOS

A conformidade com as diretrizes da proteção de dados e a legislação para a proteção de
dados aplicável estão sujeitas a auditorias regulares de proteção de dados e outros controles.
O Executivo de Proteção de Dados (quando designado) ou o Coordenador de Privacidade de
Dados no local é responsável pela implementação das diretrizes e pelas auditorias de
proteção de dados e outros controles. Essas auditorias ou esses controles podem ser
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conduzidos pelo Executivo de Proteção de Dados (quando designado) ou pelo Coordenador
de Privacidade de Dados ou por qualquer outro departamento da empresa que possua direitos
de auditoria.
Os resultados das auditorias de proteção de dados devem ser enviados para a alta
administração da unidade local.
O Coordenador ou Executivo responsável pela proteção de dados deve ser notificado sobre
quaisquer descobertas importantes em conformidade com as obrigações de envio de
informação relevantes. Os resultados das auditorias de proteção de dados devem ser
enviados às autoridades reguladoras de proteção de dados mediante solicitação, quando
exigido por lei ou se for considerado aconselhável pelo Coordenador ou Executivo
responsável pela proteção de dados. As autoridades responsáveis pela proteção de dados
podem realizar suas próprias investigações usando os poderes que lhes são conferidos nos
termos das Leis de Proteção de Dados com a finalidade de avaliar a conformidade com seus
dispositivos.
Os nomes e dados para contato dos Executivos ou Coordenadores responsáveis pela
Proteção de dados e do Conselho Geral da Modine serão publicados na Intranet.

VIII.

CONTATO

Se você tiver dúvidas em relação a esta Política, entre em contato com Coordenador ou
Executivo responsável pela proteção de dados.

