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В следните случаи SAP ще използва вашите Лични данни единствено по описания по-долу начин, 
след като предварително дадете съгласието си в релевантните процеси по обработка на данни. 

 
 

Декларация за съгласие Процес по обработка на Лични данни 

Желаете ли да получавате допълнителна 
информация за продукти и услуги на SAP заедно с 
информацията, свързана с това запитване? 
Поставяйки отметка в това квадратче, вие се 
съгласявате [Дружество на SAP] да използва вашите 
данни за контакт съгласно SAP Marketing Consent 

Statement. 

 

Посочвайки съответния канал по-долу, аз изразявам 
съгласието си SAP да използва моите данни за 
контакт, за да ми изпраща новини относно своите 
продукти и услуги в съответствие с Декларацията за 

съгласие за получаване на рекламни съобщения на 

SAP. 

 

Поставяйки отметка в това квадратче, аз изразявам 
съгласието си SAP да използва моите данни за 
контакт, за да ми изпраща новини относно своите 
продукти и услуги в съответствие с Декларацията за 

съгласие за получаване на рекламни съобщения на 

SAP. 

Новини за продукти и услуги на SAP. По съответна 
разпоредба и с вашето съгласие SAP може да 
използва вашето име, имейл и пощенски адрес, 
телефонен номер, длъжност и основна информация 
за вашия работодател (име, адрес и отрасъл), както и 
профил на взаимодействие със SAP (предишни 
покупки, участие в уебинари, семинари или събития 
или използване на (уеб) услуги – допълнителна 
информация по тази тема можете да намерите в 
TrustArc Consent Manager на съответния уебсайт на 
SAP), за да ви предоставя актуална информация за 
най-новите обявления за продукти, софтуерни 
актуализации, специални оферти и друга 
информация за софтуера и услугите на SAP 
(включително рекламни бюлетини), както и за 
събития на SAP и с цел показване на релевантно 
съдържание на уебсайтовете на SAP. Във връзка с 
тези рекламни дейности SAP може да осигури 
хеширан потребителски идентификатор за 
управлявани от трети страни социални мрежи или 
други уеб продукти (Twitter, LinkedIn, Facebook, 
Instagram или Google), като информацията се 
съпоставя с данните в социалните мрежи или 
собствените бази данни на уеб продуктите, за да 
виждате по-релевантна информация. 



 

 

Декларация за съгласие Процес по обработка на Лични данни 

Да, съгласявам се SAP да използва моите данни за 
профила, да направи профила ми публично 
достъпен и да показва публичните елементи на моя 
профил в уебсайтовете на SAP, както е посочено в 
Декларацията за поверителност. 

Създаване на потребителски профили. SAP 
дружеството ви предлага опцията да използвате 
неговите уеб продукти, включително форуми, 
блогове и мрежи (като SAP Community), свързани с 
този уебсайт. За тази цел е необходимо да се 
регистрирате и да създадете потребителски профил. 
Потребителските профили дават възможност да 
покажете ваша лична информация на други 
потребители, включително, но не само, вашето име, 
снимка, акаунти в социални мрежи, пощенски и/или 
имейл адрес, телефонен номер, лични интереси, 
умения и основна информация за вашата компания. 

Тези профили може да са свързани с един уеб 
продукт на SAP или, ако са създадени в услугата SAP 
Cloud Platform Identity Authentication, може да ви 
позволяват да осъществявате достъп до други уеб 
продукти на SAP и/или на други лица от SAP групата 
(независимо от дадените съгласия в раздел 
„Изпращане на вашите лични данни до други 
компании на SAP“ по-долу). Въпреки това вие по 
всяко време може да избирате кои от тези уеб 
продукти да използвате и вашите лични данни се 
изпращат само до тях след първия осъществен 
достъп. Моля, обърнете внимание, че ако не дадете 
съгласието си SAP да създава такива потребителски 
профили, SAP няма да може да ви предлага услуги, 
за чието предоставяне съществува законоустановено 
изискване да изразите съгласие. 

В рамките на всеки уеб продукт, освен за 
осигуряване на достъп, вашият профил се използва 
за персонализиране на взаимодействието с други 
потребители (напр. с функция за следване или 
обмен на съобщения). Той също така се използва от 
SAP за подобряване на качеството на комуникацията 
и сътрудничеството чрез тези продукти, както и за да 
може SAP да предоставя елементи на геймификация 
(геймификацията е процес, при който в съществуващ 
уебсайт, корпоративно приложение или онлайн 
общност се интегрират игрови инструменти с цел да 
се насърчи участието, ангажираността и лоялността 
на потребителите). Доколкото релевантният уеб 
продукт позволява това, може да използвате 
неговата функционалност, за да определите коя 
информация желаете да споделите. 



 

 

Когато въведете своите Лични данни в това поле и 
кликнете върху „изпращане“, вие се съгласявате SAP 
да обработва вашите специални категории от данни, 
както е описано в Декларацията за 

поверителност. 

Специални категории Лични данни. Във връзка с 
регистрацията и осигуряването на достъп до дадено 
събитие или семинар SAP може да поиска 
информация относно вашето здравословно 
състояние с цел по време на събитието да вземе 
предвид нуждите на лица с увреждания или лица на 
специален хранителен режим. Тази информация се 
използва на база на съгласието, което давате тук. 

Моля, имайте предвид, че ако не предоставите 
информация относно увреждания или специални 
хранителни изисквания, SAP няма да може да 
предприеме съответни действия в това отношение. 

Декларация за съгласие Процес по обработка на Лични данни 

Да, съгласявам се SAP да направи моя профил за 
събитие публично достъпен за участниците в 
събитието и да показва публичните елементи на 
моя профил в уебсайтовете за събития и 
мобилните приложения на SAP. 

Профилиране за събитие. Ако се регистрирате за 
SAP събитие, семинар или уебинар, SAP може да 
споделя основна информация за участника (вашето 
име, компания и имейл адрес) с други участници в 
същото събитие, семинар или уебинар с цел 
комуникация и обмен на идеи. 

Съгласявам се SAP да споделя информацията, 
която предоставям тук, със SAP групата, за да 
може и компаниите от групата да ми изпращат 
рекламни съобщения. 

Поставяйки отметка в това квадратче, изразявам 
съгласието си SAP да споделя данните за 

контакт, които предоставям в рамките на SAP 

групата, за да ми изпраща допълнителни 
рекламни съобщения. 

Изпращане на вашите Лични данни до други 
компании на SAP. SAP може да изпраща вашите 
лични данни до други лица от SAP групата. 
Актуалния списък на лицата от SAP групата можете 
да намерите тук. В такива случаи тези лица ще 
използват Личните данни за целите, описани в 
настоящия Раздел В по-горе, и в съответствие с 
неговите условия. 

Съгласявам се SAP да прехвърля моите 
регистрационни данни до <списък на компаниите 
партньори на SAP, които ще получат данните> за 
описаните тук цели. 

Изпращане на вашите Лични данни до други трети 
страни. По искане от ваша страна, изразено с 
вашето съгласие, SAP ще изпраща регистрационните 
ви данни до компаниите, изброени на страницата за 
регистрация. Компаниите ще използват вашите 
регистрационни данни за целите на своето участие в 
събитието, като имат задължението да изтрият 
данните веднага след това. Ако дадена компания 
възнамерява да използва вашите данни за каквито и 
да е други цели, тя ще се свърже с вас и ще обясни 
как и за какви други цели смята да използва вашите 
регистрационни данни. 
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