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Adatvédelmi nyilatkozat 

 
A Modine Manufacturing Company (a továbbiakban: „Modine”) globális vállalat, amelynek székhelye az Egyesült 
Államok Wisconsin államának Racine településében található.  A Modine számos leányvállalata és társvállalata 
működik sok különböző országban.  Ez a nyilatkozat a Modine-ra, valamint azon leányvállalataira és társvállalataira 
vonatkozik, amelyek (az alábbiakban meghatározott) személyes adatokat szerezhetnek be és dolgozhatnak fel.  A 
Modine-ra és a megfelelő leányvállalataira és társvállalataira vonatkozó adatokat a dokumentum végén levő 
táblázatban találja.  Az Ön személyes adataiért az a Modine-hoz tartozó jogi személy fog felelni, amellyel kapcsolatba 
kerül (például azáltal, hogy meglátogat egy webhelyet, kapcsolatba lép vagy kommunikál velünk – ez lesz a vonatkozó 
adatvédelmi jogszabályok szerinti adatkezelő).   
 
Ez az adatvédelmi nyilatkozat konkrétan a jelen www.modine.com webhely látogatóira vonatkozik, amelynek 
tulajdonosa és üzemeltetője a Modine Manufacturing Company, valamint az összes olyan kapcsolódó webhelyre, 
amelyet a csoportunkhoz tartozó vállalatok üzemeltethetnek, kivéve, ha ezeken a webhelyeken másként jelzik. Ezek a 
webhelyek jelenleg a következők: 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 és https://modinehvac.blog (a fent 
említett webhelyek a továbbiakban együttesen: „webhelyek”). 
 
A Modine-nál tisztában vagyunk azzal, hogy az adatok védelme fontos az Ön számára, és szilárdan elkötelezettek 
vagyunk az adatai védelme iránt, amikor az üzleti kapcsolatunk során a webhelyre látogat és információkat ad meg 
nekünk. Ennek eredményeként fogalmaztuk meg a jelen adatvédelmi nyilatkozatot (a továbbiakban: „adatvédelmi 
nyilatkozat”). A Modine abból a célból biztosítja a jelen adatvédelmi nyilatkozatot, hogy elmagyarázza, hogyan gyűjtjük, 
használjuk, közöljük és védjük azokat az információkat, amelyeket a webhely elérése és használata során küld be a 
számunkra, vagy amikor más módon kapcsolatot létesít velünk, pl. ügyfélként, szállítóként, potenciális megrendelőként 
vagy egyéb partnerként.  
 
Az adatvédelmi nyilatkozat keretében a többes szám első személy a Modine-t és a társvállalatait jelenti.  
 
A Modine magatartási kódexe, valamint globális adatvédelmi szabályzata a 
http://www.modine.com/web/en/policies.htm# címen található. 
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A személyes adatok jelentése 

A „személyes adatok” fogalmának meghatározását az adott országban érvényes adatvédelmi jogszabályok 
tartalmazzák, amelyek egyéb fogalomként is azonosíthatják, például „személyes információk” (USA, Kalifornia). 
Ezeknek a körébe azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez kapcsolódó bármely információk 
tartoznak. Ez olyan személyt jelent, akit közvetlenül vagy közvetetten olyan azonosítóra történő hivatkozással lehet 
azonosítani, mint a név, azonosítószám, tartózkodási hely adatai, internetes azonosítók (pl. IP-címek – ha ezek alapján 
egy személyt azonosítani lehet), vagy az adott természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, 
kulturális vagy társadalmi azonosságára jellemző egy vagy több tényezőre történő hivatkozással.   
 

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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Egyszerűen megfogalmazva ezeknek a körébe olyan adatok tartoznak, amelyeket önmagukban, vagy általunk őrzött 
vagy számunkra rendelkezésre álló más adatokkal együtt arra lehet használni, hogy azonosítsuk Önt.   
 
Általánosságban elmondható, hogy ha nem ad meg személyes adatokat, meglátogathatja a webhelyünket, és 
megtekintheti a tartalmát, miközben névtelen marad. Ha a jelen adatvédelmi nyilatkozattal nem ért egyet, ne adjon meg 
nekünk információkat, és ne használja a webhelyet.  
 
Nemzetközi átvitelre vonatkozó fontos információk  
 
Üzleti tevékenységünk globális természetéből adódóan, valamint figyelembe véve, hogy a Modine globális vállalat, 
amelynek csapatai világszerte globális vagy nemzetközi szerepközben dolgoznak, az Ön személyes adatait más 
országokban elhelyezkedő felek fogják tárolni és megkapni, beleértve az Európai Gazdasági Közösségen kívül eső 
feleket. Ezeknek az egyéb országoknak az adatvédelmi jogszabályai vagy eltérnek attól az országétól, ahol tartózkodik, 
vagy ezeknek az országoknak nincsenek adatvédelmi jogszabályai. Lehetséges, hogy az Európai Bizottság úgy ítéli 
meg, hogy nem biztosítanak elegendő védelmet a személyes adatok számára.   
 
Személyes adatait különösen az Amerikai Egyesült Államokban működő kiszolgálókon tároljuk. Az Európai Bizottság 
úgy ítéli meg, hogy az Egyesült Államok nem biztosít elegendő védelmet a személyes adatok számára.  Amikor a 
személyes adatait ezekben az egyéb országokban tároljuk, lépéseket teszünk a megfelelő védelmi intézkedések 
(többek között a biztonság) érdekében.  Ha a vonatkozó jogszabályok megkövetelik, ezek közé európai 
modellzáradékos szerződések használata is tartozhat.  Ezekről itt olvashat az interneten: 
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.html.  Ha kérdései vannak, vagy 
szeretne kapni egy példányt, lépjen velünk kapcsolatba (részletek alább). Vegye figyelembe, hogy előfordulhat, hogy 
az Önnek biztosított példányokról eltávolítjuk vagy kihúzzuk a kereskedelmileg érzékeny információkat. 

Az általunk gyűjtött személyes adatok kategóriái, céljuk és törvényes alapjuk 

Öntől többek között az alábbi személyes adatokat gyűjtjük:  

Személyes adatok kategóriái Cél Jogi alap 
Jelentkezési adatok (pl. név, 
önéletrajz) 

Ezeknek a személyes adatoknak a 
feldolgozására azért van szükség, 
hogy a Modine képes legyen 
kezelni a toborzási folyamatot, 
beleértve a jelentkezők 
elektronikus HR-aktájának 
létrehozását, a jelentkezések 
kezelését és az interjúk 
megszervezését. 

Erre a feldolgozásra abból a célból 
van szükségünk, hogy szerződjünk 
Önnel. 

Kapcsolattartási információk (pl. 
teljes név, postacím, e-mail-cím, 
munkaadói/üzleti és szakmai 
információk, munkakörök, telefon- 
és faxszámok) 

A kérdései kezelése és 
válaszadás. Szerződéskötést 
megelőző kötelezettségek vagy 
információkérések kezelése és 
teljesítése.  Szavatossághoz és 
kapcsolódó követelésekhez 
szükséges regisztráció, valamint 
ezen ügyek kezelése. 

Szerződéses teljesítés és jogos 
érdekek – fontos, hogy képesek 
legyünk válaszolni a 
megkereséseire. 

Kapcsolattartási információk (pl. 
teljes név, postacím, e-mail-cím, 
munkaadói/üzleti és szakmai 
információk, munkakörök, telefon- 
és faxszámok) 

Ügyfél- és műszaki támogatás: A 
Modine e-mailt és ügyfélkapcsolati 
szoftvereket használ az 
ügyfélszolgálat és műszaki 
támogatás biztosítására.  Amikor a 
problémákat megpróbáljuk oldani, 
az ügyféllel a személyes adatai 
alapján vehetjük fel a kapcsolatot. 
A személyes adatokat arra is 
használhatjuk, hogy proaktív 
módon értesítsük az ügyfeleket 
azokról a műszaki problémákról, 
amelyek hatással lehetnek rájuk. 

A szerződések teljesítése 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.html
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Személyes adatok kategóriái Cél Jogi alap 
Kapcsolattartási információk (pl. 
teljes név, postacím, e-mail-cím, 
munkaadói/üzleti és szakmai 
információk, munkakörök, telefon- 
és faxszámok); üzleti információk 
(pl. pénzügyi és adóadatok; 
bankszámlák stb.) 

Tranzakciók: A Modine személyes 
adatokat dolgoz fel, beleértve az 
olyan személyektől gyűjtött 
kapcsolattartási és számlázási 
információkat, akik tranzakciót 
kívánnak végrehajtani (pl. e-mailen 
történő megrendelés során).  A 
tranzakciókhoz gyűjtött információk 
bankkártyaszámot és biztonsági 
kódot is tartalmazhatnak, bár a 
Modine nem tárol ilyen adatokat. A 
Modine ezeket a személyes 
információkat arra használja, hogy 
ellenőrizze a vevők alkalmasságát 
és azonosságát, valamint 
számlázási és szállítási célból, 
hogy biztosítsa a vevők által 
igényelt szolgáltatásokat és/vagy 
termékeket. 

A szerződések teljesítése 

Böngészési információk (IP-cím, 
böngészőinformációk) 

A platformjaink használatára 
vonatkozó statisztikai információk 
felügyelete és előállítása, 
funkcionalitásuk elemzése és 
tökéletesítése. 

Jogos érdekek – korlátozott rutin 
felügyeletet kell tudnunk végezni, 
biztosítandó a webhelyünk 
megfelelő működését, a 
kiszolgálónkhoz kapcsolódó 
problémák diagnosztizálását és a 
webhelyünk adminisztrációját. 

Minden információ Jogos érdekeink és 
kötelezettségeink megállapítása és 
érvényesítése, valamint a csalárd 
tevékenységek azonosítása és 
nyilvántartása érdekében ellátott 
felügyelet. 

Megfelelés a bűnüldözési szervek 
utasításainak, esetleges bírósági 
határozatoknak, valamint egyéb 
törvényi kötelezettségeknek. 

Válaszadás az esetlegesen 
jelentett etikai vagy megfelelőségi 
ügyekre. 

Általános nyilvántartás vezetése 
és ügyfélkapcsolatok kezelése. 

Vállalatunk, illetve bizonyos 
esetleges részei javasolt 
értékesítésének, átszervezésének 
vagy fúziójának kezelése, 
beleértve a potenciális vevő vagy 
fúziós partner kérdéseire adott 
választ.  

Az Öntől érkező panaszok 
kezelése, illetve az Önnel 
kapcsolatos vitás kérdések 
rendezése. 

Jogos érdek (lásd bal oldali 
oszlop) 
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Mindent összevetve a személyes adatok bizonyos kategóriáira van szükségünk ahhoz, hogy a kapcsolatot tartani 
tudjuk Önnel (adott esetben).  Bizonyos egyéb személyes adatok feldolgozását a jogos érdekeinkkel összhangban 
végezzük, abban az esetben, ha ennek eredményeként Önt nem éri hátrány. Vegye figyelembe, hogy ha az Öntől 
gyűjtött személyes adatokra abból a célból van szükség, hogy szerződéses viszonyt létesítsünk Önnel, vagy hogy az 
Önnel fennálló üzleti kapcsolatot kezeljük, vagy hogy teljesítsünk egy kötelező követelményt. Az ilyen adatok 
biztosításának elmulasztása azt okozhatja, hogy nem leszünk képesek elvégezni a fent említett folyamatot. 
 
Kaliforniai lakosokra vonatkozó feltételek 

Az általunk gyűjtött személyes adatok (vagy személyes információk) az alábbi adatkategóriákba tartozó információkat 
tartalmaznak. Ezek a kategóriák a személyes információk olyan kategóriáit is képviselik, amelyeket az elmúlt 12 hónap 
során gyűjtöttünk. Vegye figyelembe, hogy az alább felsorolt kategóriákat Kalifornia állam jogszabályai 
határozzák meg. Egy kategória alábbi listában történő feltüntetése csupán azt jelenti, hogy az Önnek általunk 
biztosított szolgáltatások és termékek függvényében előfordulhat, hogy az adott kategóriába tartozó bizonyos 
információkat gyűjtünk. Nem feltétlenül jeleni azt, hogy egy adott kategóriában felsorolt minden információt minden 
ügyfelünk esetén begyűjtjük.  

Nem értékesítjük a Kalifornia állam jogszabályai szerint meghatározott Önre vonatkozó személyes 
információkat, és nem áll szándékunkban, hogy így tegyünk.  Az elmúlt 12 hónap során sem tettünk így. Ezen 
felül nem osztjuk meg a személyes adatait harmadik felekkel közvetlen üzletszerzés céljából. 

Kategória Forrás Információgyűjtés célja Üzleti célból 
kiadták az 
elmúlt 12 
hónap során? 

Milyen típusú 
harmadik 
felekkel 
osztották meg 

Személyes azonosítók: 

Olyan azonosítók, mint a 
valódi név, aliasnév, 
postacím, egyedi személyi 
azonosító, online azonosító, 
IP-cím, e-mail-cím, fióknév, 
társadalombiztosítási 
azonosító, jogosítványszám, 
útlevélszám vagy egyéb 
hasonló azonosítók. 

 

Ezeknek az 
információknak 
egy 
részhalmazát 
közvetlenül 
Öntől, 
szolgáltatóinktól, 
vagy cookie-k 
és hasonló 
technológiák 
alkalmazásával 
gyűjtjük. 

Ezeknek az adatoknak egy 
részhalmazát különböző 
tevékenységeinkkel 
kapcsolatban dolgozzuk fel, 
beleértve a befizetések 
feldolgozását, a vásárlások 
ellenőrzését és a rendelések 
szállítását, hogy a fiókjára 
vonatkozó értesítést küldjünk, 
hogy felülvizsgáljuk az 
interakcióinkat, választ 
adjunk a kérdéseire, vagy 
ahhoz szükséges lépéseket 
tegyünk, hogy szerződést 
létesítsünk Önnel.  
 
Szintén felhasználhatjuk 
garanciális célból, 
marketingcélból, beleértve 
olyan termékek felajánlását, 
amelyek számot tarthatnak 
az érdeklődésére. 

Igen Leányvállalatok 
és szolgáltatók 

Önre vonatkozó 
információk: 

Olyan információk, amelyek 
egy adott személyt 
azonosítanak, adott 
személyhez kapcsolódnak, 
adott személyt írnak le vagy 
adott személyhez köthetők, 
beleértve, de nem kizárólag 
az Ön neve, aláírása, 
társadalombiztosítási 
azonosítója, fizikai jellemzői 

Ezeknek az 
információknak 
egy 
részhalmazát 
közvetlenül 
Öntől, 
szolgáltatóinktól, 
vagy cookie-k 
és hasonló 
technológiák 
alkalmazásával 
gyűjtjük. 

Ezeknek az adatoknak egy 
részhalmazát különböző 
tevékenységeinkkel 
kapcsolatban dolgozzuk fel, 
beleértve a befizetések 
feldolgozását, a vásárlások 
ellenőrzését és a rendelések 
szállítását, hogy a fiókjára 
vonatkozó értesítést küldjünk, 
hogy felülvizsgáljuk az 
interakcióinkat, választ 
adjunk a kérdéseire, vagy 
ahhoz szükséges lépéseket 

Igen Leányvállalatok 
és szolgáltatók 
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Kategória Forrás Információgyűjtés célja Üzleti célból 
kiadták az 
elmúlt 12 
hónap során? 

Milyen típusú 
harmadik 
felekkel 
osztották meg 

vagy leírása, címe, 
telefonszáma, útlevélszáma, 
jogosítványszáma vagy 
személyi igazolványszáma, 
biztosítási kötvényszáma, 
végzettsége, munkahelye, 
előző munkahelyei, 
bankszámlaszáma, 
hitelkártyaszáma, 
betétikártya-száma, egyéb 
pénzügyi információi, 
egészségügyi információi 
vagy egészségbiztosítási 
információi. 

tegyünk, hogy szerződést 
létesítsünk Önnel.  
 

Szintén felhasználhatjuk 
garanciális célból, 
marketingcélból, beleértve 
olyan termékek felajánlását, 
amelyek számot tarthatnak 
az érdeklődésére. 

Kereskedelmi információk: 

Olyan információk, mint a 
személyes tulajdonra 
vonatkozó nyilvántartási 
adatok, megvásárolt, 
beszerzett vagy érdeklődés 
tárgyát képező termékek vagy 
szolgáltatások, vagy egyéb 
vásárlási vagy fogyasztási 
előzmények vagy tendenciák 
nyilvántartásai. 

Ezeket az 
információkat 
közvetlenül 
Öntől vagy a 
szolgáltatóinktól 
gyűjtjük. 

Ezeket az adatokat 
különböző 
tevékenységeinkkel 
kapcsolatban dolgozzuk fel, 
beleértve a vásárlások 
ellenőrzését és a rendelések 
szállítását, hogy a fiókjára 
vonatkozó értesítést küldjünk, 
hogy felülvizsgáljuk az 
interakcióinkat, választ 
adjunk a kérdéseire, vagy 
ahhoz szükséges lépéseket 
tegyünk, hogy szerződést 
létesítsünk Önnel.  
 

Igen Leányvállalatok 
és szolgáltatók 

Felhasználási információk: 

Internetes vagy egyéb 
elektronikus hálózati 
tevékenységre vonatkozó 
információk, beleértve, de 
nem kizárólag a böngészési 
előzményeket, keresési 
előzményeket, valamint egy 
ügyfél internetes webhelyen, 
alkalmazásban vagy 
hirdetéssel folytatott 
interakciójára vonatkozó 
információkat. 

Ezeket az 
információkat 
közvetlenül 
Öntől, 
szolgáltatóinktól, 
vagy cookie-k 
és hasonló 
technológiák 
alkalmazásával 
gyűjtjük. 

Ezeknek az adatoknak egy 
részhalmazát különféle 
tevékenységeinkkel 
kapcsolatban gyűjtjük és 
dolgozzuk fel, beleértve 
webhelyeink 
teljesítményének 
optimalizálást, termékek és 
szolgáltatások biztosítását, 
valamint interakcióink 
felülvizsgálatát. 

Feldolgozásának szintén 
célja a biztonsági események 
észlelése, valamint védelem 
biztosítása a rosszindulatú, 
megtévesztő, csalárd vagy 
törvénytelen tevékenységek 
ellen, továbbá az 
adatelemzés. 

Igen Leányvállalatok 
és szolgáltatók 

Nyilvántartások: Ezeknek az 
információknak 
egy 
részhalmazát 
közvetlenül 

Ezeknek az adatoknak egy 
részhalmazát különféle 
tevékenységeinkkel 
kapcsolatban dolgozzuk fel, 

Igen Leányvállalatok 
és szolgáltatók 
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Kategória Forrás Információgyűjtés célja Üzleti célból 
kiadták az 
elmúlt 12 
hónap során? 

Milyen típusú 
harmadik 
felekkel 
osztották meg 

Hang-, elektronikus, vizuális, 
hő-, szaglási vagy egyéb 
információk. 

Öntől vagy 
ügyfeleinktől 
gyűjtjük.  

beleértve az értékesítési és 
egyéb hívások rögzítését.  

Szakmai vagy munkavállalói 
információk: 

Ezeket az 
információkat 
közvetlenül 
Öntől vagy a 
szolgáltatóinktól 
gyűjtjük 
(beleértve a 
munkaközvetítő 
ügynökségeket). 

Ezeket az adatokat különféle 
tevékenységeinkkel 
kapcsolatban dolgozzuk fel, 
beleértve a jelentkezők 
elektronikus HR-aktájának 
létrehozását, a jelentkezések 
kezelését és az interjúk 
megszervezését. 

Igen Leányvállalatok 
és szolgáltatók 

Az Ön tájékoztatása, közvetlen üzletszerzés és üzletfejlesztés  

A személyes adatok kezelésének az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikke szerinti jogszerűsége a 
körülményektől függően változik: lehet szerződésalapú, kölcsönös beleegyezésen nyugvó, vagy alapulhat jogos 
érdeken.  Adott esetben bizonyos üzletágaink az adatbázisainkban megőrzik a nevét, címét és kapcsolattartási adatait 
(beleértve a telefonszámait és e-mail-címeit), és bizonyos időközönként előfordulhat, hogy ezeket az információkat 
arra használják, hogy felhívják a figyelmét a saját kapcsolódó termékeinkre és szolgáltatásainkra, valamint az 
iparágunk olyan általános fejleményeire, amelyek az érdeklődésére tarthatnak számot.  Amennyiben a személyes 
adatok feldolgozásának az alapja jogos érdek, az egyedüli célunk a figyelem felhívása olyan termékekre és 
szolgáltatásokra, amelyek előnyt nyújthatnak azoknak a szakembereknek, akik azokban az iparágakban dolgoznak, 
ahol üzleti egységeink működnek.  Ennek céljából írásban, telefonon, faxon vagy e-mailben kapcsolatba léphetünk 
Önnel. Ha bármikor úgy dönt, hogy nem akarja, hogy a kapcsolattartási adatait ilyen célokból használjuk, értesítsen 
minket (lásd „Kapcsolattartás” alább).   

Cookie-k 

A webhelyünkön cookie-kat használunk. A cookie-k kis szöveges fájlok, amelyeket a webböngészője hagy a 
merevlemezén, hogy felismerjük, mint a webhelyünk visszatérő felhasználóját, és nyomon kövessük a webhelyünk 
használatát. Ennek segítségével a látogatásához kapcsolódó bizonyos funkciókat személyre tudunk szabni. A 
következő cookie-kat használjuk: 

• Alapvető cookie-k (funkcionális/feltétlenül szükséges): Ezek a cookie-k feltétlenül szükségesek a 
Modine webhelyei működésének felügyelete céljából, és automatikusan aktiválódnak, amikor a 
webhelyeinkre látogat. A látogató beleegyezési választását egy cookie tárolja a jövőbeli látogatások céljából 
(jóváhagyás/megtagadás cookie) 

• Teljesítménycookie-k (marketing): Ezeknek a cookie-knak a használata lehetővé teszi a számunkra a 
webhelyeink teljesítményének és tartalmának optimalizálását. Ez optimális felhasználói élményt biztosít a 
látogatók számára. 

• Internetes magatartáscookie-k (marketing/érdeklődés): Ezeket a cookie-kat az ügyfélprofilok 
létrehozása céljából használjuk. Az internetes együttműködési szoftverek ezeknek az információknak az 
alapján látogatói profilokat generálnak, így ezeknek a látogatóknak az érdeklődésükhöz szabott személyes 
és releváns információkat lehet kínálni. 

A cookie-kat az internetes böngészőbeállításokban kapcsolhatja ki. A cookie-k letiltására vonatkozó információkat a 
böngésző súgófunkciójában találja. Vegye figyelembe, hogy ha a cookie-kat letiltja, előfordulhat, hogy a webhely 
bizonyos funkciói nem működnek megfelelően. 
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Google Analytics 

Az Ön beleegyezésével a Google Analyticset használjuk, amely a Google Inc. („Google”) webes elemzőszolgáltatása. 
A Google cookie-kat használ, amelyek az Amerikai Egyesült Államokban működő kiszolgálókra kerülnek, és amelyeket 
ezeken mentenek. Ha ezen a webhelyen aktiválja az IP-névtelenítést, az IP-címét az EU/EGK-n belül lerövidítik. Csak 
kivételes esetekben küldik el a teljes IP-címét az USA-ban működő kiszolgálókra, és rövidítik le ott. A Google a 
nevünkben ezeket az információkat arra használja, hogy kiértékelje, hogyan használja a webhelyünket, jelentéseket 
állítson össze a webhelyen végzett tevékenységéről, valamint további kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtson. 

A böngészőjéből a Google-nek átadott IP-címet nem fésüljük össze a Google egyéb adataival. 

Mint a szokásos cookie-kkal kapcsolatban már jeleztük, a cookie-kat az internetes böngészőbeállításokban 
kapcsolhatja ki. A cookie-k letiltására vonatkozó információkat a böngésző súgófunkciójában találja. Vegye figyelembe, 
hogy ha a cookie-kat letiltja, előfordulhat, hogy a webhely bizonyos funkciói nem működnek megfelelően. Ebből a célból 
a Google által biztosított beépülő modult is használhatja és telepítheti: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en 

A Google Analyticset az „_anonymizeIp()” kiterjesztéssel használjuk. Ennek eredményeként csak rövidített IP-címeket 
dolgozunk fel, hogy megakadályozzuk a személyhez kapcsolásukat. A személyes adatokat ily módon azonnal töröljük. 

A Google Analytics segítségével elemezzük és fejlesztjük tovább a webhelyünket. A begyűjtött statisztikák segítségével 
fejleszthetjük az Önnek biztosított szolgáltatásunkat. Azokkal a kivételes esetekkel kapcsolatban, amikor személyes 
adatok kerülnek az USA-ba, a Google elfogadta az EU-USA adatvédelmi pajzsot, https://www.privacyshield.gov/EU-
US-Framework. Az adatai feldolgozásának jogi alapját a GDPR 6 (1) bekezdése biztosítja.  

Harmadik fél szolgáltatóra vonatkozó információk: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, 
Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Feltételek és kikötések: 
https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/gb/, a Google adatvédelmi áttekintése: 
https://privacy.google.com/businesses/compliance/#!?modal_active=none, adatvédelmi szabályzat: 
https://policies.google.com/privacy?hl=en-US. 

Követés letiltása 

Bizonyos böngészők lehetővé teszik, hogy a webhelyeknek és internetes szolgáltatásoknak olyan jelzést küldjön, 
amellyel közli, hogy nem szeretné, hogy kövessék az internetes tevékenységeit. Ezeket a jelzéseket jelenleg nem 
vesszük figyelembe, és nem módosítjuk az általunk gyűjtött információkat vagy az információ felhasználási módját az 
alapján, hogy ilyen jelzést küldenek nekünk vagy ilyen jelzést fogadunk.  

Személyes adatainak kiadása harmadik felek számára  

Személyes adatait harmadik feleknek adhatjuk ki, beleértve, de nem kizárólag a következőket: 

1. A vállalatcsoportunkon belül a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott felhasználási célból; 
2. Olyan harmadik felek számára, akik szolgáltatásokat biztosítanak a számunkra, akik segítséget nyújtanak 

nekünk, valamint vállalatcsoportunk számára az üzletmenet során. Néha például előfordulhat, hogy egy 
harmadik fél hozzáfér az Ön személyes adataihoz, hogy támogassa az informatikánkat vagy kezelje a 
nevünkben a levelezést; 

3. Jogi és egyéb szakértői tanácsadóink számára;  
4. Szükség szerint, hogy eleget tegyünk egy törvényi követelménynek (beleértve adott esetben a 

vállalatcsoportunkra az Egyesült Államokban vonatkozóknak), az igazságszolgáltatás céljából, létfontosságú 
érdekek védelme céljából, adatbázisaink vagy a jelen webhely biztonságának vagy épségének védelme 
céljából, hogy védekezzünk a jogi felelősség ellen;  

5. Szabályozóknak, bíróságoknak és kormányzati szerveknek, hogy eleget tegyünk a törvényes utasításoknak, 
jogi vagy szabályozói követelményeknek és kormányzati kéréseknek; valamint 

6. A Modine harmadik felek közreműködését veheti igénybe a webhely kezelése, valamint a webhelyhez 
kapcsolódó egyéb szolgáltatások biztosítása során, mint például az adatok gyűjtése és elemzése. Az ilyen 
harmadik felek olyan bizonyos személyes információkhoz rendelkezhetnek hozzáféréssel, amelyeket szükség 
szerint Ön ad meg az ilyen szolgáltatások Modine nevében történő nyújtásához; feltéve azonban, hogy 
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minden ilyen harmadik fél köteles az ilyen személyes információkat a jelen adatvédelmi nyilatkozattal 
összhangban megvédeni. 

Személyes adatok biztonsága 

Arra törekszünk, hogy megfelelő biztonsági intézkedések fenntartásával védjük az átadott, tárolt vagy általunk egyéb 
módon feldolgozott személyes adatokat a webhelyünkhöz kapcsolódó véletlen vagy törvénytelen megsemmisülés, 
elvesztés, módosítás, illetéktelen közlés vagy hozzáférés ellen.  Ezek közé az intézkedések közé számítógépes 
védelmi intézkedések, valamint biztonságos fájlok és létesítmények tartoznak.  Szolgáltatóinkat is gondosan választjuk 
ki, és kötelezzük őket a megfelelő védelmi intézkedések megtételére. A Modine bizonyos területeken ipari szintű SSL-
titkosítással védi az adatátvitelt. A legtöbb jelenlegi böngésző támogatja az ezeknek a területeknek a használatához 
szükséges biztonsági szintet.  
 
Különösen törekszünk arra, hogy intézkedések fenntartásával biztosítsuk a kockázattal arányos biztonsági szintet, 
többek között a következőkkel: (a) álnevesítés (például amikor az adatokat különválasztják a közvetlen azonosítóktól, 
hogy ne lehessen egy személyhez társítani külön tárolt további információk nélkül) és titkosítás, (b) a személyes adatok 
feldolgozásához használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos titkosságának, épségének, rendelkezésre 
állásának és ellenálló-képességének biztosítása, (c) a személyes adatok rendelkezésre állásának és elérésének 
visszaállítását szavatoló képesség időben történő biztosítása fizikai vagy műszaki nem várt esemény esetére; valamint 
(d) a műszaki és szervezeti biztonsági intézkedések hatásosságának rendszeres tesztelését, felmérését és 
kiértékelését célzó folyamat biztosítása. 

Megőrzési időszak, vagy a megőrzési időszak megállapítását szolgáló kritériumok  

Személyes adatait addig őrizzük, amíg szükséges, hogy eleget tegyünk annak a célnak, amely célból a fentiekben 
leírtak szerint gyűjtöttük.   

A személyes adatok adatmegőrzési időszakainak megállapítására használt kritériumaink közé a következők tartoznak: 
(i) Megőrzés kérdések esetére.  Azt követően, hogy a kapcsolatunk megszűnt, észszerű ideig megőrizzük (legfeljebb 
6 hónapig), arra az esetre, ha kérdései vannak; (ii) Megőrzés követelések esetére.  Az adatokat megőrizzük, ameddig 
Ön törvényesen követelésekkel élhet velünk szemben, amennyiben és amilyen mértékig szerződéses viszonyt 
létesítettünk; (iii) Megőrzés a jogszabályi és szabályozói követelményekkel összhangban.  Fontolóra vesszük, 
hogy jogszabályi vagy szabályozói követelmény alapján meg kell-e őrizni a (ii) pontban meghatározott időszakon túl.   
 
Ha a Modine-hoz történő jelentkezése sikeres, és munkaviszonyt létesítünk, a személyes adatai a személyzeti 
anyagába kerülnek, és munkáltatói célból feldolgozzuk őket. Ha a jelentkezése nem sikeres, a személyes adatait a 
sikertelen jelentkezésre vonatkozó értesítést követő 6 hónapos időtartamig megőrizzük. 
 
Ha további információkat szeretne az adatmegőrzési gyakorlatunkról, lépjen velünk kapcsolatba (lásd 
„Kapcsolattartás” alább). 

Az adatvédelmi jogszabályok szerinti jogai 

Az országában érvényes adatvédelmi jogszabályok értelmében különféle jogai vannak.  Ezek közé (adott esetben) a 
következők tartozhatnak: jogában áll hozzáférést kérni azokhoz a személyes adatokhoz, amelyeket Önre vonatkozóan 
tartunk nyilván; jogában áll helyesbítést kérni, és ennek körében azt igényelni, hogy javítsuk a pontatlan személyes 
adatokat; jogában áll kérni az Önre vonatkozó személyes adatok feldolgozásának korlátozását, vagy tiltakozni a 
személyes adatainak feldolgozása ellen, valamint jogában áll kérni a személyes adatainak törlését, ha már nem 
szükséges, hogy megőrizzük őket; joga van az adathordozhatósághoz, beleértve a személyes adatok általánosan 
használt géppel olvasható formában történő beszerzését bizonyos esetekben, például amikor a feldolgozásukat 
beleegyezés alapján végezzük; joga van tiltakozni az olyan automatizált döntések ellen, beleértve az (esetleges) 
profilalkotást, amelyek jogi vagy jelentős következményekkel vannak Önre, mint magánszemélyre nézve; valamint joga 
van visszavonni a korábban megadott adatfeldolgozási beleegyezését.  Arra is lehetősége van, hogy egy 
felügyelőhatóságnál panasszal éljen. 
 
Ha ezen jogok bármelyikét (adott esetben) gyakorolni kívánja, tekintse meg a „Kapcsolattartás” részt. 
 
Vegye figyelembe, hogy Kalifornia jogszabályai szerint egy 12 hónapos időszak alatt legfeljebb két alkalommal vagyunk 
kötelesek ugyanazon fogyasztó személyes információkra vonatkozó kérésének eleget tenni.  Az EU jogszabályainak 
értelmében ha egy személy megalapozatlan, ismétlődő vagy túlzott kéréseket tesz (ennek észszerű megállapítását mi 
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végezzük) a személyes adatokhoz történő hozzáférésre, az adatkezelő a jogszabályban meghatározott maximális díjat 
számíthatja fel. 

 
Azt megelőzően, hogy a fenti jogokkal összhangban kért információkat biztosítanánk, ellenőriznünk kell a 
személyazonosságát. Annak érdekében, hogy a személyazonosságát ellenőrizzük, lehetséges, hogy információkat kell 
megadnia magáról, adott esetben többek között választ kell adnia biztonsági kérdésekre, meg kell adnia a nevét, 
kormányzati azonosítószámát, születési dátumát, kapcsolattartási információit vagy egyéb személyi azonosítóadatait. 
Ezeket az információkat összehasonlítjuk az Önről korábban gyűjtött információkkal, hogy ellenőrizzük a 
személyazonosságát és a kérését. Ha a kéréséhez kapcsolódóan nem tudjuk ellenőrizni a személyazonosságát, nem 
fogunk tudni eleget tenni a kérésének. Nem kötelességünk további információkat gyűjteni ahhoz, hogy lehetővé tegyük 
a személyazonosságának ellenőrzését. Törlési kérés esetén ellenőrizhető törlési kérést kell beküldenie, majd külön 
meg kell erősítenie, hogy az Önre vonatkozó személyes információk törlését akarja. 
 
Ha feljogosított képviselőt szeretne kijelölni, aki az Ön nevében kérést küld be, a képviselőt írásos, aláírt engedéllyel 
kell ellátnia arra, hogy adatvédelmi kéréseket adjon be a nevében, vagy ügyvédi levelet kell biztosítania. A 
képviselőnek vagy ügyvédnek a kérés beküldésekor be kell mutatnia ezt az engedélyt.  

A kérése ellenőrzése céljából gyűjtött információkat kizárólag ellenőrzés céljából használjuk.  
Ha e jogok bármelyikének gyakorlása mellet dönt, az USA állami jogszabálya adott mértékben tiltja, hogy az alapján 
megkülönböztetést alkalmazzunk Ön ellen, hogy az adatvédelmi jogai gyakorlása mellett dönt. A jogszabály által 
megengedett mértékben ugyanakkor előfordulhat, hogy más díjat számítunk fel, vagy más szolgáltatási szintet 
biztosítunk.  

 
Gyermekek 
 
Webhelyünket nem 17 év alatti gyermekeknek szánjuk. Nem adhat meg a webhelyünkön információkat olyan személy, 
aki nem töltötte be a 17. életévét. Nem gyűjtünk szándékosan személyes adatokat 17 év alatti gyermekektől. Ha még 
nem vagy 17 éves, ne használd a webhelyünket, ne adj meg rajta vagy a funkcióin keresztül adatokat, ne regisztrálj a 
webhelyen, ne vásárolj a webhelyen, ne használd a webhelyünk interaktív vagy nyilvános hozzászólási funkcióit, ne 
adj meg magadról információkat nekünk, beleértve a nevedet, címedet, telefonszámodat, e-mail-címedet, vagy bármely 
általad használt internetes nevet vagy felhasználónevet. Ha megtudjuk, hogy ellenőrzés vagy szülői beleegyezés nélkül 
17 év alatti gyermektől gyűjtöttünk vagy kaptunk személyes adatokat, ezeket az információkat töröljük. Ha úgy gondolja, 
hogy 17 év alatt gyermek információi lehetnek nálunk, lépjen velünk kapcsolatba a jelen adatvédelmi szabályzat 
„Kapcsolattartás” részében megjelölt bármely módon. 
 
Más webhelyekre mutató hivatkozások 

Ez a webhely olyan webhelyekre mutató hiperhivatkozásokat tartalmazhat, amelyeket nem mi üzemeltetünk. Ezeket a 
hiperhivatkozásokat kizárólag segítségként és kényelmi célból biztosítjuk, és nem sugallják azt, hogy mi támogatnánk 
ezeknek a harmadik felekhez tartozó webhelyeknek a tevékenységeit, vagy bármi kapcsolatunk lenne az 
üzemeltetőikkel. Ezeket a webhelyeket nem mi kontrolláljuk, és nem vagyunk felelősek az adatokkal vagy 
adatvédelemmel kapcsolatos gyakorlataikért. Arra biztatjuk, hogy mielőtt bármely webhelyet használna vagy megadná 
a személyes adatait, tekintse át az ott található adatvédelmi szabályzatot/nyilatkozatot. 

A jelen adatvédelmi nyilatkozat frissítései és módosításai 

A jelen adatvédelmi nyilatkozatot saját döntésünk alapján módosíthatjuk. Lehetséges, hogy az ilyen módosítás 
alapvető, vagy jelentős hatással van Önre. Arra biztatjuk, hogy rendszeresen tekintse át a jelen adatvédelmi nyilatkozat 
tartalmát.  A legutóbbi frissítés dátumát a jelen Adatvédelmi nyilatkozat alján találja. 

Kapcsolattartás 

Ha az adatvédelmi jogaival élni kíván, a webhelyünkön kérést küldhet be, vagy a Modine-nal a következőképpen veheti 
fel a kapcsolatot:   
 

Modine vállalat és adatkezelő Kapcsolattartási adatok 
Airedale International Air Conditioning Ltd Airedale International Air Conditioning Ltd. 

Leed’s Road 
LS19 6JY Leeds 
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Modine vállalat és adatkezelő Kapcsolattartási adatok 
United Kingdom 
Címzett: HR-igazgató 
privacycontact@eu.modine.com  
 

Barkell Limited Unit 22, No.1 Industrial Estate 
Consett, County Durham DH8 
6SZ 
United Kingdom 
Címzett: HR-igazgató 
privacycontact@eu.modine.com  
 

Modine Europe GmbH 
 

Modine Europe GmbH 
Arthur B. Modine Strasse 1 
D-70794 Filderstadt  
Germany 
Címzett: HR- és EHS-igazgató – Európa 
Datenschutzbeauftragter-DE@eu.modine.com 
 

Modine Austria GmbH Modine Austria GmbH 
Arthur B. Modine Strasse 1-3 
A-2542 Kottingbrunn 
Austria 
Címzett: HR- és EHS-igazgató – Európa 
privacycontact@eu.modine.com1 

  
Modine Pliezhausen GmbH Modine Pliezhausen GmbH 

Daimlerstrasse 3 
D-72124 Pliezhausen 
Germany 

 Címzett: HR- és EHS-igazgató – Európa 
Datenschutzbeauftragter-DE@eu.modine.com 
 

Modine Neuenkirchen GmbH Modine Neuenkirchen GmbH 
Burgsteinfurter Camm 92-98 
D-48485 NeuenKirchen 
Germany 
Címzett: HR- és EHS-igazgató – Európa 
Datenschutzbeauftragter-DE@eu.modine.com 
 

Modine Hungaria Gep.K.f.t. Modine Hungaria K.f.t. 
Lövői út 35 
HU-3400 Mezőkövesd 
Magyarország 
Címzett: HR- és EHS-igazgató – Európa 
privacycontact@eu.modine.com 

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

Viale Europa 1 
I-25026 Pontevico 
Italy 
Címzett: HR-igazgató – EMEA 
privacycontact@eu.modine.com 

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

Via Giulio Locatelli 22 
33050 Pocenia (UD), Italy 
Címzett: HR-igazgató – EMEA 
privacycontact@eu.modine.com 

  
Modine CIS Guadalajara SAU Modine CIS Guadalajara SAU 

Cristobal Colon, Parcela 309 

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
mailto:Datenschutzbeauftragter-DE@eu.modine.com
mailto:privacycontact@eu.modine.com
mailto:privacycontact@eu.modine.com
mailto:privacycontact@eu.modine.com
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Modine vállalat és adatkezelő Kapcsolattartási adatok 
Pol. Industrial del Henares 
Guadalajara 1900 
Castilla La Manchatel 
Espana 
Címzett: HR-igazgató – EMEA 
privacycontact@eu.modine.com 

  
Modine Söderkoping AB Modine Söderkoping AB 

Industrgatan 2 
SE-61481 Söderkoping 
Sweden 
Címzett: HR-igazgató – EMEA 
privacycontact@eu.modine.com 

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

Kuiperstraat 2 
NL-5405 BB Uden 
The Netherlands 
Címzett: HR- és EHS-igazgató – Európa 
privacycontact@eu.modine.com 

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

Rumski drum 1 
2200 Sremska Mitrovica 
Serbia 
Címzett: HR-igazgató – EMEA 
privacycontact@eu.modine.com 

  
Modine Manufacturing Company Modine Manufacturing Company 

1500 DeKoven Avenue 
Racine, WI 53403 
United States of America 
Címzett: HR-igazgató – amerikai kontinens 
privacycontact@na.modine.com 
 

 
Egyéb kapcsolattartási módjaink: 
 
1-833-471-0004 (díjmentes szám) 
 
vagy 
 
SAR@modine.com 
 

Segélyszolgálatunk (amely a nap 24 órájában, az év 365 napján elérhető az interneten vagy telefonon (a jelen 
webhelyen megjelöltek szerint)):  

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

A levélben mindenképpen tüntesse fel az e-mail-címét és telefonszámát. 

Utolsó frissítés: 2019. december   

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