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V následujících případech bude společnost SAP používat vaše Osobní údaje níže uvedeným způsobem
teprve po udělení souhlasu s příslušnými operacemi zpracování.

Souhlasné prohlášení

Operace zpracování osobních údajů

Chcete společně s informacemi týkajícími se tohoto
dotazu obdržet i další informace o produktech a
službách společnosti SAP? Zaškrtnutím tohoto políčka
vyjadřujete souhlas s použitím svých kontaktních údajů
společností [entita SAP] v souladu se souhlasným
prohlášením pro SAP Marketing.

Novinky týkající se produktů a služeb společnosti SAP.
S výhradou příslušného ustanovení a vašeho souhlasu
může společnost SAP použít vaše jméno, e-mailovou a
poštovní adresu, telefonní číslo, pracovní pozici a
základní informace o vašem zaměstnavateli (název,
adresa a odvětví) i profil interakce na základě vaší
předchozí interakce se společností SAP (předchozí
nákupy, účast na webových seminářích, seminářích
nebo událostech nebo využívání (webových) služeb –
další informace o tomto tématu naleznete v nástroji
TrustArc Consent Manager, který se zobrazí na
relevantním webu společnosti SAP), aby vám mohla
poskytnout aktuální informace o nejnovějších
oznámeních týkajících se produktů, aktualizacích
softwaru, upgradech softwaru a speciálních nabídkách a
další informace o softwaru a službách společnosti SAP
(včetně marketingových zpravodajů) a o událostech
společnosti SAP a za účelem zobrazování relevantního
obsahu na webech společnosti SAP. V souvislosti s
těmito marketingovými aktivitami může společnost SAP
poskytnout hashované ID uživatele sociálním sítím
provozovaným třetí stranou nebo jiným webovým
nabídkám (například síti Twitter, LinkedIn, Facebook,
Instagram nebo Google), kde jsou tyto informace
následně spárovány s daty sociální sítě nebo s vlastními
databázemi webových nabídek za účelem zobrazení
relevantnějších informací uživatelům.

Zaškrtnutím příslušného kanálu níže souhlasím s tím, že
moje kontaktní údaje mohou být společností SAP
použity za účelem zasílání novinek o produktech a
službách společnosti SAP v souladu se souhlasným
prohlášením pro SAP Marketing.
Zaškrtnutím tohoto políčka souhlasím s tím, že moje
kontaktní údaje mohou být společností SAP použity za
účelem zasílání novinek o produktech a službách
společnosti SAP v souladu se souhlasným
prohlášením pro SAP Marketing.

Souhlasné prohlášení

Operace zpracování osobních údajů

Ano, souhlasím s tím, aby společnost SAP využívala
data mého profilu a můj profil veřejně zpřístupnila a
aby zobrazovala veřejné atributy mého profilu na
webech SAP podle ustanovení v prohlášení o ochraně
osobních údajů.

Vytváření uživatelských profilů. Společnost SAP vám
umožňuje používat její webové nabídky, včetně
formulářů, blogů a sítí (například SAP Community),
propojené s tímto webem, které vyžadují registraci a
vytvoření uživatelského profilu. Informace o vás, které
uvedete v uživatelském profilu, si mohou zobrazit další
uživatelé, včetně mimo jiné vašeho jména, fotografie,
účtů na sociálních sítích, poštovních nebo e-mailových
adres či obou údajů, telefonního čísla, osobních zájmů,
dovedností a základních informací o vaší společnosti.
Tyto profily se mohou týkat jedné webové nabídky
společnosti SAP, nebo pokud jsou vytvořeny ve službě
SAP Cloud Platform Identity Authentication, mohou
také umožňovat přístup k dalším webovým nabídkám
společnosti SAP nebo jiných subjektů skupiny
společností SAP SE (bez ohledu na případný souhlas
udělený v oddílu „Předání osobních údajů jiným
společnostem SAP.“ níže). Vaší volbou však vždy
zůstává, kterou z těchto dodatečných webových
nabídek využijete, a vaše Osobní údaje jsou
společnostem předány pouze poté, jakmile do těchto
nabídek přejdete. Upozorňujeme, že pokud společnosti
SAP neudělíte souhlas s vytvořením takových
uživatelských profilů, nebude vám společnost SAP moct
takové služby nabízet, pokud je váš souhlas s
poskytováním těchto služeb vyžadován ze zákona.
V rámci webové nabídky se váš profil nad rámec
poskytnutí přístupu používá k personalizaci interakce s
ostatními uživateli (například zasíláním zpráv nebo
pomocí funkce sledování) a společnost SAP jej využívá
ke zvýšení kvality komunikace a spolupráce
prostřednictvím těchto nabídek a k poskytování prvků
gamifikace (jedná se o proces integrace herních
mechanik do něčeho, co už existuje, například do webu,
podnikové aplikace nebo online komunity, za účelem
motivace účasti, zapojení a věrnosti). V maximálním
možném rozsahu podporovaném relevantní webovou
nabídkou můžete funkci takové webové nabídky
používat k určení informací, které chcete sdílet.

Zadáním svých osobních údajů do tohoto pole a
kliknutím na tlačítko Odeslat vyjadřujete svůj souhlas s
tím, aby společnost SAP zpracovávala vaše zvláštní
kategorie údajů podle popisu v prohlášení o ochraně
osobních údajů.

Zvláštní kategorie Osobních údajů. V souvislosti s
registrací k události nebo semináři a poskytnutím
přístupu se vás společnost SAP může zeptat na
informace o vašem zdravotním stavu za účelem
identifikace a zohlednění osob s postižením nebo
speciálními výživovými požadavky. Použití těchto
informací je založeno na souhlasu, který na základě
tohoto dokumentu poskytnete.
Upozorňujeme, že pokud informace o případných
postiženích nebo speciálních výživových požadavcích
neposkytnete, společnost SAP nebude moct provést
příslušné kroky.

Souhlasné prohlášení

Operace zpracování osobních údajů

Ano, souhlasím s tím, aby společnost SAP můj profil
události veřejně zpřístupnila účastníkům události a
zobrazila veřejné atributy mého profilu na webech
události společnosti SAP a v mobilních aplikacích.

Profilování událostí. Pokud se zaregistrujete k události,
semináři nebo webovému semináři společnosti SAP,
může společnost SAP sdílet základní informace o
účastníkovi (vaše jméno, společnost, e-mailová adresa)
s ostatními účastníky stejné události, semináře nebo
webového semináře za účelem komunikace a výměny
nápadů.

Souhlasím s tím, aby společnost SAP sdílela
informace, které jsem poskytla(a) podle tohoto
dokumentu skupině společností SAP také za
účelem zasílání dalších marketingových sdělení.

Předání osobních údajů jiným společnostem SAP.
Společnost SAP může vaše Osobní údaje předat dalším
subjektům ve skupině společností SAP SE. Aktuální
seznam subjektů ve skupině společností SAP naleznete
zde. V takových případech budou tyto subjekty Osobní
údaje používat ke stejným účelům a za stejných
podmínek v souladu s tímto Oddílem C. výše.

Zaškrtnutím tohoto políčka souhlasím s tím, že
společnost SAP může sdílet kontaktní údaje, které
jsem poskytl(a), v rámci skupiny společností SAP za
účelem zasílání dalších marketingových sdělení.

Souhlasím s tím, aby společnost SAP předala mé
registrační údaje uvedené výše subjektům <seznam
partnerských společností SAP, které mají data
obdržet> pro účely popsané zde.

Předání Osobních údajů dalším třetím stranám. Na
vaši žádost, vyjádřenou prostřednictvím vašeho
souhlasu, předá společnost SAP registrační údaje
společnostem uvedeným na stránce registrace. Tyto
společnost použijí vaše registrační údaje pro účely své
účasti na události a mají povinnost tyto údaje následně
vymazat. Pokud má některá ze společností zájem použít
vaše údaje pro jakýkoliv jiný účel, je povinna vás
kontaktovat a vysvětlit vám, jakým způsobem a pro
jaké další účely budou vaše registrační údaje použity.
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