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I følgende tilfælde anvender SAP kun dine personoplysninger som beskrevet nærmere nedenfor, såfremt du 
forinden har givet dit samtykke hertil. 

 
 

Samtykkeerklæring Behandlingsproces for persondata 

Ønsker du at modtage yderligere oplysninger om SAP's 
produkter og serviceydelser sammen med oplysninger, 
der er relevante for dit land? Ved at markere dette 
afkrydsningsfelt accepterer du, at dine 
kontaktoplysninger bruges af [SAP-enhed] i henhold til 
SAP Marketings samtykkeerklæring. 

Ved at markere den respektive kanal nedenfor 
accepterer jeg, at mine kontaktoplysninger kan bruges 
af SAP til at sende mig nyheder om SAP's produkter og 
serviceydelser i henhold til samtykkeerklæringen for 
SAP Marketing. 

Ved at markere dette afkrydsningsfelt accepterer jeg, at 
mine kontaktoplysninger kan bruges af SAP til at sende 
mig nyheder om SAP's produkter og serviceydelser i 
henhold til samtykkeerklæringen for SAP Marketing. 

Nyheder om SAP's produkter og serviceydelser. Med 
forbehold for, at der er hjemmel hertil i loven, og at du 
har givet dit samtykke hertil, kan SAP bruge dit navn, din 
e-mailadresse og postadresse, dit telefonnummer, din 
stilling og basisoplysninger om din arbejdsgiver (navn, 
adresse og branche) samt en interaktionsprofil baseret 
på dine tidligere interaktioner med SAP (tidligere køb, 
deltagelse i webinarer, seminarer eller events eller brug 
af (web)serviceydelser – yderligere oplysninger om 
dette emne kan findes i TrustArc Consent Manager, som 
vises på den relevante SAP-hjemmeside) for at holde dig 
opdateret om de nyeste produktannonceringer, 
softwareopdateringer, softwareopgraderinger, 
specialtilbud og andre oplysninger om SAP's software og 
serviceydelser (herunder markedsføringsrelaterede 
nyhedsbreve) samt SAP-arrangementer og for at vise 
relevant indhold på SAP's hjemmesider. I forbindelse 
med disse marketingrelaterede aktiviteter kan SAP 
levere et "hashed" bruger-id til sociale netværk eller 
andre webtjenester, der er styret af tredjepart (f.eks. 
Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram eller Google), 
hvor de hermed forbundne oplysninger matches med 
det sociale netværks data eller webtjenestens egne 
databaser med henblik på at vise dig flere relevante 
oplysninger. 



 

 

Samtykkeerklæring Behandlingsproces for persondata 

Ja, jeg accepterer at SAP kan bruge mine profildata og 
gøre min profil offentligt tilgængelig samt vise de 
offentlige egenskaber for min profil på SAP-websteder 
som angivet i fortrolighedserklæringen. 

Oprettelse af brugerprofiler. SAP giver dig mulighed for 
at bruge SAP's webtjenester, herunder diskussionsfora, 
blogs og netværk (f.eks. SAP Community), der er knyttet 
til dette websted. Dette kræver, at du tilmelder dig og 
opretter en brugerprofil. Brugerprofiler giver mulighed 
for at vise personlige oplysninger om dig til andre 
brugere, herunder, men ikke begrænset til navn, foto, 
konti på sociale medier, post- og/eller e-mailadresse, 
telefonnummer, personlige interesser, kompetencer og 
forskellige basisoplysninger om din virksomhed. 

Disse profiler kan vedrøre en enkel webtjeneste fra SAP, 
og/eller det kan – hvis det er oprettet i SAP Cloud 
Platform Identity Authentification Service – også give 
dig adgang til andre webtjenester fra SAP eller andre 
enheder i SAP Group (uanset om der er givet samtykke 
hertil under "Videregivelse af dine persondata til andre 
SAP-selskaber" nedenfor). Du vælger dog altid selv, 
hvilke af disse ekstra webtjenester, du gør brug af, og 
dine persondata videregives kun til disse, hvis du har 
givet dit samtykke hertil. Bemærk: Hvis du ikke giver dit 
samtykke til, at SAP kan oprette sådanne brugerprofiler, 
vil SAP ikke være i stand til at tilbyde dig ydelser, som 
kræver et samtykke fra din side. 

I enhver webtjeneste bruger SAP din profil – som også 
fungerer som et adgangskort – til at personliggøre 
interaktionen med andre brugere (f.eks. i form af 
meddelelses- eller følgefunktioner), til at fremme 
kommunikationen og samarbejdet samt til at integrere 
gamification-elementer (gamification er en proces, hvor 
der integreres spilfunktioner i noget, som allerede 
eksisterer - f.eks. et websted, en 
virksomhedsapplikation eller et onlinecommunity - for 
at motivere folk til at deltage og øge deres engagement 
og loyalitet). I det omfang, det understøttes af den 
pågældende webtjeneste, kan du bruge 
funktionaliteten af den relevante webtjeneste til at 
afgøre, hvilke oplysninger du ønsker at dele. 

Ved at indtaste dine persondata og klikke på Send giver 
du dit samtykke til SAP om behandling af dine særlige 
kategorier af persondata, som det er beskrevet i 
fortrolighedserklæringen. 

Særlige kategorier af persondata. I forbindelse med 
tilmelding til og tildeling af adgang til en event eller et 
seminar, kan SAP bede om oplysninger om dit helbred 
med henblik på at identificere og vise hensyn over for 
personer, der har et handicap eller særlige kostbehov i 
løbet af eventen. Enhver brug af sådanne oplysninger er 
baseret på det samtykke, du har givet i forbindelse 
hermed. 

Bemærk, at hvis du ikke afgiver sådanne oplysninger 
om handicap eller særlige kostbehov, vil SAP ikke kunne 
træffe de nødvendige forholdsregler. 



 

 

Samtykkeerklæring Behandlingsproces for persondata 

Ja, jeg accepterer, at SAP gør min event-profil 
offentligt tilgængelig for event-deltagere og viser de 
offentlige egenskaber for min profil på SAP's event-
websteder og i mobilapplikationer. 

Event-profilering. Hvis du tilmelder dig et 
arrangement, seminar eller webinar i SAP, kan SAP dele 
grundlæggende oplysninger om deltageren (navn, 
virksomhed og e-mailadresse) med andre deltagere i 
samme event, seminar eller webinar med henblik på 
kommunikation og udveksling af idéer. 

Jeg accepterer, at SAP kan dele oplysningerne, jeg 
har angivet nedenfor, med SAP-gruppen, så de også 
kan sende andre marketingrelaterede meddelelser til 
mig. 

Ved at markere dette afkrydsningsfelt accepterer jeg, 
at SAP kan dele de kontaktoplysninger, jeg angiver i 
SAP Group, så jeg kan få tilsendt yderligere 
marketingrelaterede meddelelser. 

 

Videregivelse af dine persondata til andre SAP-
selskaber. SAP kan videregive dine persondata til 
andre enheder i SAP Group. Den aktuelle liste over 
enheder under SAP Group kan findes her. I så fald skal 
disse enheder bruge persondataene til de samme 
formål og på de samme betingelser, som er beskrevet i 
afsnit C. foroven. 

Jeg accepterer, at SAP må overføre mine 
registreringsdata ovenfor til <liste over SAP-
partnervirksomheder, der vil modtage dataene> med 
de formål, der er beskrevet her. 

Videregivelse af dine persondata til andre 
tredjeparter. På din anmodning, og i henhold til dit 
samtykke, vil SAP overføre dine registreringsdata til de 
virksomheder, der vises på registreringssiden. 
Virksomhederne vil bruge dine registreringsdata til 
deres deltagelse i eventen og er derefter forpligtede til 
at slette disse data. Hvis en virksomhed ønsker at bruge 
dine data til andre formål, vil de kontakte dig for at 
forklare, hvordan og til hvilke andre formål, de vil bruge 
dine registreringsdata. 
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