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 2021يونيو  1تاريخ السريان: 

 
 بياناتك الشخصية إال على النحو المفصَّل أدناه بعد أن تمنح موافقتك المسبقة على عمليات المعالجة ذات الصلة.   SAPفي الحاالت التالية، لن تستخدم 

 
 

 عملية معالجة البيانات الشخصية  بيان الموافقة 

وخدماتها   SAPهل تريد الحصول على معلومات إضافية حول منتجات  

وبتحديد هذه الخانة، أنت   إلى جانب المعلومات المرتبطة بهذا االستعالم؟
[  SAPتوافق على استخدام تفاصيل االتصال الخاصة بك بواسطة ]كيان 

 . SAPبيان موافقة التسويق لشركة  وفقًا لـ 

رهنًا بالحكم المعني وموافقتك،   وخدماتها. SAPأخبار عن منتجات شركة  

استخدام اسمك وبريدك اإللكتروني وعنوانك البريدي   SAPيجوز لشركة 

ورقم هاتفك والمسمى الوظيفي لك والمعلومات األساسية المتعلقة بصاحب  
عملك )االسم والعنوان والمجال( باإلضافة إلى ملف تعريف التواصل  

)المشتريات السابقة، أو   SAP استناًدا إلى عمليات التواصل السابقة مع 

المشاركة في مؤتمرات الويب أو الحلقات الدراسية أو األحداث، أو  
يمكن العثور على مزيد من التفاصيل حول هذا   -استخدام خدمات )الويب( 

المعروض في موقع   TrustArc Consent Managerالموضوع في 

جدات بشأن  ذي الصلة(، وذلك لكي تظل على علم بآخر المست SAPويب 

إعالنات المنتجات وتحديثات البرامج وترقيات البرامج والعروض  

  SAPالخاصة وغيرها من المعلومات األخرى حول برامج شركة  

وخدماتها )بما في ذلك الرسائل اإلخبارية المتعلقة بالتسويق( وكذلك  

 .SAP، وأيًضا لعرض المحتوى ذي الصلة على مواقع ويب  SAPأحداث  
تقديم   SAPبهذه األنشطة المتعلقة بالتسويق، يجوز لشركة  وفيما يتعلق  

معرف مستخدم مجزأً إلى شبكات اجتماعية تديرها جهات خارجية أو  
أو   Facebookأو  LinkedInأو  Twitterعروض ويب أخرى )مثل  

Instagram  أوGoogle)  حيث تتم بعد ذلك مطابقة هذه المعلومات ،

أو قواعد البيانات الخاصة لعروض   مقابل بيانات الشبكات االجتماعية
 الويب من أجل عرض مزيد من المعلومات ذات الصلة أمامك. 

 

ي أوافق عىل استخدام 
بعد االطالع عىل القناة ذات الصلة أدناه، فإنن 

كة  ي حنى تتمكن   SAPشر من إرسال  SAPلتفاصيل االتصال الخاصة ب 
ا   SAPاألخبار المتعلقة بخدمات 

ً
  لبيان موافقة علىومنتجاتها لي وفق

 .SAP التسويق لشركة 
 

كة  ي أوافق عىل استخدام شر
لتفاصيل   SAPبتحديد هذه الخانة، فإنن 

ي حنى تتمكن  من إرسال األخبار المتعلقة   SAPاالتصال الخاصة ب 
ا   SAPبخدمات 

ً
لى التسويق لشركة  لبيان موافقة عومنتجاتها لي وفق

SAP . 

 



 

 

 عملية معالجة البيانات الشخصية  بيان الموافقة 

باستخدام بيانات ملف التعريف   SAPنعم، أوافق على السماح لشركة 

الخاص بي وإتاحتها للجميع، باإلضافة إلى عرض السمات العامة لملف  
على النحو المنصوص عليه   SAPالتعريف الخاص بي على مواقع ويب 

 . بيان الخصوصيةأيًضا في 

خيار استخدام عروض   SAPتوفر لك  إنشاء ملفات تعريف المستخدمين.

ذلك المنتديات والمدونات والشبكات )مثل   الويب الخاصة بها بما في 
SAP Community  المرتبطة بموقع الويب هذا والتي تتطلب منك )

تقدم ملفات تعريف المستخدمين   التسجيل وإنشاء ملف تعريف للمستخدم. 
خيار عرض معلومات شخصية عنك للمستخدمين اآلخرين، بما في ذلك  

ساباتك على الوسائط  على سبيل المثال ال الحصر، اسمك وصورتك وح
االجتماعية وعنوانك البريدي أو عنوان بريدك اإللكتروني أو كليهما ورقم  

هاتفك واهتماماتك الشخصية ومهاراتك والمعلومات األساسية عن  
 شركتك.

أو، إذا تم   SAPقد ترتبط ملفات التعريف تلك بعرض ويب واحد من 

 SAP Cloud Platform Identityإنشاؤها في خدمة 
Authentication  فقد تسمح لك أيًضا بالوصول إلى عروض ويب ،

أو كليهما )بغض   SAPأو من كيانات أخرى في مجموعة  SAPأخرى من 

النظر عن أية موافقة ممنوحة بموجب القسم "إعادة توجيه بياناتك  

ولكن دائًما ما يعود إليك   األخرى" أدناه(. SAPالشخصية إلى شركات  

ضافية التي تستخدمها من بين هذه العروض،  اختيار عروض الويب اإل 
وال تتم إعادة توجيه بياناتك الشخصية إليها إال بعد وصولك إليها في  

لملفات تعريف   SAPويُرجى مالحظة أنه دون موافقتك على إنشاء  البداية.

نها من تقديم مثل هذه   SAPمستخدمين مثل هذه، فلن تكون  في وضع يمك ِّ

بموجبه من   SAPموافقتك متطلبًا قانونيًا تتمكن الخدمات إليك حيث تكون 

 تقديم هذه الخدمات إليك. 

في أي عرض من عروض الويب، بما يتجاوز مجرد توفير الوصول، يتم  
استخدام ملف التعريف الخاص بك لتخصيص التواصل مع المستخدمين  
اآلخرين )على سبيل المثال، عن طريق وظيفة المراسلة أو المتابعة(،  

لتعزيز جودة االتصال والتعاون   SAPويتم استخدام هذا الملف بواسطة 

استراتيجية  من توفير عناصر  SAPمن خالل هذه العروض، ولكي تتمكن  

هو عملية أخذ شيء   استراتيجية األلعاب التحفيزية)األلعاب التحفيزية 
موجود بالفعل، مثل موقع ويب أو تطبيق مؤسسة أو مجتمع على  

 ة والتفاعل والوالء(.اإلنترنت، ودمج آليات اللعب فيه لتحفيز المشارك
ويمكنك استخدام وظيفة عرض الويب ذات الصلة، إلى أقصى حد تدعمه  

 عروض الويب ذات الصلة، لتحديد المعلومات التي تريد مشاركتها. 

يمثل إدخال بياناتك الشخصية في هذا الحقل والنقر فوق "تقديم" إبداًء  

ى النحو الموضح  للفئات الخاصة لبياناتك عل SAPللموافقة على معالجة 

 . الخصوصية  بيانفي 

فيما يتعلق بالتسجيل في حدث أو حلقة   .الفئات الخاصة للبيانات الشخصية
معلومات عن   SAPدراسية وتوفير إمكانية الوصول إليهما، قد تطلب  

صحتك بغرض تحديد األفراد الذين يعانون من إعاقات أو لديهم متطلبات  
ويستند أي استخدام للمعلومات   حدث.غذائية خاصة ومراعاة ذلك أثناء ال

 من هذا القبيل إلى الموافقة التي تمنحها بموجب هذه الوثيقة. 

يرجى مالحظة أنك إذا لم تقدم أي معلومات من هذا القبيل عن اإلعاقة أو  
من اتخاذ أي احتياطات   SAPالمتطلبات الغذائية الخاصة، فلن تتمكن 

 الزمة.



 

 

 عملية معالجة البيانات الشخصية  الموافقة بيان 

بإتاحة ملف تعريف الحدث   SAPنعم، أوافق على السماح لشركة 

الخاص بي لحاضري الحدث جميعًا، وكذلك عرض السمات العامة  
وتطبيقات   SAPلملف التعريف الخاص بي على مواقع الويب ألحداث 

 األجهزة المتنقلة. 

إذا قمت بالتسجيل في حدث أو حلقة دراسية   إنشاء ملفات تعريف الحدث.

معلومات المشاركين   SAP، فقد تشارك SAPأو مؤتمر ويب من 

األساسية )اسمك وشركتك وعنوان بريدك اإللكتروني( مع المشاركين 
اآلخرين في الحدث أو الحلقة الدراسية أو مؤتمر الويب نفسه بغرض  

 التواصل وتبادل األفكار. 

التي قدمتها   مشاركة المعلومات SAPلشركة  يجوزأوافق على أنه 
تتمكن هذه المجموعة أيًضا من إرسال    لكي SAPمجموعة  أدناه مع 

 .  االتصاالت اإلضافية المتعلقة بالتسويق إلي 

يجوز لشركة   األخرى. SAPإعادة توجيه بياناتك الشخصية إلى شركات 

SAP  نقل بياناتك الشخصية إلى كيانات أخرى في مجموعةSAP. 
وفي هذه   هنا.  SAPويمكن العثور على القائمة الحالية لكيانات مجموعة 

الحاالت، سوف تستخدم هذه الكيانات فيما بعد البيانات الشخصية  

لألغراض نفسها وفي ظل الشروط نفسها كما هو موضح في هذا القسم  

 "ج" أعاله. 

 

ي أوافق عىل 
 تفاصيل   SAPمشاركة شركة بتحديد هذه الخانة، فإنن 

ي داخل   االتصال   SAPحنى تتمكن  SAPمجموعة المقدمة من جانن 
 .  من إرسال االتصاالت اإلضافية المتعلقة بالتسويق لي

 

نقل بيانات التسجيل الخاصة بي    SAPأوافق على أنه يجوز لشركة 

التي ستتلقى   SAPأعاله إلى >قائمة الشركات الشريكة لشركة 

 البيانات< لألغراض الموضحة هنا. 

بناًء على  إعادة توجيه بياناتك الشخصية إلى جهات خارجية أخرى.
بيانات  SAPطلبك، كما هو موضح من خالل موافقتك، ستنقل شركة 

 التسجيل الخاصة بك إلى الشركات الُمدَرجة في صفحة التسجيل.
ستستخدم الشركات بيانات التسجيل الخاصة بك ألغراض متعلقة  

وإذا اعتزمت  بمشاركتها في الحدث وتلتزم بحذف البيانات بعد ذلك.
شركة ما استخدام بياناتك ألية أغراض أخرى، فستتواصل معك 

تستخدم الشركة بيانات التسجيل لديك من  لتوضيح األغراض التي س
 وكيفية تنفيذ ذلك.  أجلها
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