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Στις ακόλουθες περιπτώσεις, η SAP θα χρησιμοποιεί τα Προσωπικά Δεδομένα σας, μόνο όπως αναφέρεται 
λεπτομερώς παρακάτω, και αφού δώσετε την συγκατάθεσή σας εκ των προτέρων στις σχετικές λειτουργίες 
επεξεργασίας. 

 
 

Δήλωση Συγκατάθεσης Λειτουργία Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων 

Θέλετε να λαμβάνετε πρόσθετες πληροφορίες για τα 
προϊόντα και τις υπηρεσίες της SAP καθώς και 
πληροφορίες που σχετίζονται με αυτό το ερώτημα; 
Επιλέγοντας αυτό το πλαίσιο, συμφωνείτε ότι τα 
στοιχεία επικοινωνίας σας θα χρησιμοποιούνται από 
την [Οντότητα SAP] σύμφωνα με τη Δήλωση 

Συγκατάθεσης SAP Marketing. 

Επιλέγοντας το αντίστοιχο κανάλι παρακάτω, 
συμφωνώ τα στοιχεία επικοινωνίας μου να 
χρησιμοποιηθούν από τη SAP για να μου στείλει νέα 
σχετικά με τα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες SAP 
σύμφωνα με τη Δήλωση Συγκατάθεσης SAP 

Marketing. 

Επιλέγοντας αυτό το πλαίσιο, συμφωνώ τα στοιχεία 
επικοινωνίας μου να χρησιμοποιηθούν από τη SAP για 
να μου στείλει νέα σχετικά με τα Προϊόντα και τις 
Υπηρεσίες SAP σύμφωνα με τη Δήλωση 

Συγκατάθεσης SAP Marketing. 

Νέα σχετικά με τα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες της SAP. 
Σύμφωνα με αντίστοιχη πρόβλεψη και την 
συγκατάθεσή σας, η SAP μπορεί να χρησιμοποιήσει το 
όνομα, τη διεύθυνση email και την ταχυδρομική 
διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου, τον τίτλο εργασίας 
και βασικές πληροφορίες σχετικά με τον εργοδότη σας 
(όνομα, διεύθυνση και τομέα) καθώς και ένα 
διαδραστικό προφίλ που βασίζεται σε προηγούμενες 
αλληλεπιδράσεις με την SAP (προηγούμενες αγορές, 
συμμετοχή σε διαδικτυακά σεμινάρια, σεμινάρια ή 
εκδηλώσεις ή την χρήστη (διαδικτυακών) υπηρεσιών  - 
περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό το θέμα μπορείτε 
να βρείτε στο TrustArc Consent Manager που 
εμφανίζεται στον σχετικό ιστότοπο) προκειμένου να 
παραμείνετε ενημερωμένοι για τις τελευταίες 
ανακοινώσεις προϊόντων, ενημερώσεις λογισμικού, 
αναβαθμίσεις λογισμικού, ειδικές προσφορές και άλλες 
πληροφορίες σχετικά με το λογισμικό και τις υπηρεσίες 
της SAP (συμπεριλαμβανομένων δελτίων ενημέρωσης 
που σχετίζονται με το μάρκετινγκ) καθώς και για 
εκδηλώσεις της SAP και προκειμένου να εμφανιστεί 
σχετικό περιεχόμενο σε ιστοτόπους της SAP. Σε σχέση 
με αυτές τις δραστηριότητες που αφορούν στο 
μάρκετινγκ, η SAP μπορεί να παρέχει 
κατακερματισμένο (hashed) ID χρήστη σε κοινωνικά 
δίκτυα που χειρίζονται τρίτοι ή λοιπές διαδικτυακές 
προσφορές (όπως Twitter, LinkedIn, Facebook, 
Instagram ή Google), όπου οι πληροφορίες αυτές 
ταυτίζονται με τα δεδομένα κοινωνικών δικτύων ή τις 
βάσεις δεδομένων των ίδιων διαδικτυακών προσφορών 
προκειμένου να εμφανιστούν σε εσάς πιο σχετικές 
πληροφορίες. 



 

 

Δήλωση Συγκατάθεσης Λειτουργία Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων 

Ναι, συμφωνώ να επιτρέψω στη SAP να 
χρησιμοποιήσει τα δεδομένα προφίλ μου και να κάνει 
το προφίλ μου δημοσίως προσβάσιμο και να 
εμφανίσει τα δημόσια χαρακτηριστικά του προφίλ μου 
στους ιστοτόπους SAP όπως περιγράφεται παραπάνω 
στη δήλωση απορρήτου. 

Δημιουργία προφίλ χρήστη. Η SAP σας παρέχει την 
επιλογή να χρησιμοποιήσετε τις διαδικτυακές της 
προσφορές συμπεριλαμβανομένων των φόρουμς, των 
ιστολογίων (blogs) και δικτύων (όπως το SAP 
Community) που συνδέονται με αυτόν τον ιστότοπο, 
στον οποίο απαιτείται να εγγραφείτε και να 
δημιουργήσετε προφίλ χρήστη. Τα προφίλ χρήστη 
παρέχουν την επιλογή να εμφανιστούν προσωπικές 
πληροφορίες σχετικά με εσάς σε άλλους χρήστες, 
συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά του ονόματος, της 
φωτογραφίας, των λογαριασμών μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης, της ταχυδρομικής διεύθυνσης και της 
διεύθυνσης email, ή και των δύο, του αριθμού 
τηλεφώνου, των προσωπικών ενδιαφερόντων, 
δεξιοτήτων και βασικών στοιχείων σχετικών με την 
εταιρεία σας. 

Αυτά τα προφίλ μπορεί να σχετίζονται με μία 
μεμονωμένη διαδικτυακή προσφορά της SAP ή , αν 
δημιουργήθηκαν στην υπηρεσία SAP Cloud Platform 
Identity Authentication Service, μπορεί επίσης να σας 
επιτρέπει την πρόσβαση σε άλλες διαδικτυακές 
προσφορές της SAP ή άλλων οντοτήτων του Ομίλου 
SAP, ή και στα δύο (ανεξάρτητα από την συγκατάθεση 
που δόθηκε υπό την ενότητα «Προώθηση των 
Προσωπικών Δεδομένων σας σε άλλες εταιρείες SAP» 
παρακάτω). Ωστόσο, είναι πάντα δική σας επιλογή 
ποιες από αυτές τις πρόσθετες διαδικτυακές 
προσφορές θα χρησιμοποιήσετε και τα Προσωπικά 
Δεδομένα σας προωθούνται μόνο σε αυτές στις οποίες 
εν τέλει θα αποκτήσετε πρόσβαση. Σημειώστε ότι χωρίς 
την συγκατάθεσή σας στην SAP, για τη δημιουργία των 
προφίλ χρήστη, η SAP δεν θα μπορεί να προσφέρει τις 
εν λόγω υπηρεσίες σε εσάς, στις περιπτώσεις όπου η 
συγκατάθεσή σας είναι νόμιμη απαίτηση ώστε η SAP να 
παρέχει τις εν λόγω υπηρεσίες σε εσάς. 

Σε κάθε διαδικτυακή προσφορά, εκτός από την απλή 
παροχή πρόσβασης, το προφίλ σας χρησιμοποιείται για 
την εξατομίκευση της αλληλεπίδρασης με άλλους 
χρήστες (για παράδειγμα μέσω μηνυμάτων ή 
λειτουργίας παρακολούθησης) και από την SAP 
χρησιμοποιείται για την προώθηση της ποιότητας 
επικοινωνίας και συνεργασίας μέσω τέτοιων 
προσφορών και χρησιμοποιείται έτσι ώστε η SAP να 
παρέχει στοιχεία «παιχνιδοποίησης» (gamification) (η 
«παιχνιδοποίηση» είναι η διαδικασία όπου λαμβάνεται 
κάτι που υπάρχει ήδη, όπως ένας ιστότοπος, μια 
επιχειρηματική εφαρμογή ή μια διαδικτυακή κοινότητα 
και ενσωματώνονται μηχανισμοί παιχνιδιών σε αυτήν 
για να παρακινηθεί η συμμετοχή, η δέσμευση και η 
αφοσίωση). Στον μέγιστο βαθμό που υποστηρίζεται 
από την σχετική διαδικτυακή προσφορά, μπορείτε να 



 

 

χρησιμοποιήσετε την λειτουργικότητα της σχετικής 
διαδικτυακής προσφοράς για να καθορίσετε ποιες 
πληροφορίες θέλετε να μοιραστείτε. 

Η εισαγωγή των προσωπικών δεδομένων σας σε αυτό 
το πεδίο και η υποβολή αποτελούν τη συγκατάθεσή 
σας προκειμένου η SAP να επεξεργαστεί τις ειδικές 
κατηγορίες δεδομένων σας όπως περιγράφεται στο 
Δήλωση Απορρήτου. 

Ειδικές κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων. Σε σχέση 
με την εγγραφή και την παροχή πρόσβασης σε μια 
εκδήλωση ή σεμινάριο, η SAP μπορεί να ζητήσει 
πληροφορίες σχετικά με την υγεία σας με σκοπό την 
ταυτοποίηση και την ευαισθητοποίηση ως προς άτομα 
που έχουν αναπηρίες ή ειδικές διατροφικές απαιτήσεις 
για την διάρκεια της εκδήλωσης. Οποιαδήποτε τέτοια 
χρήση πληροφοριών βασίζεται στην συγκατάθεση που 
χορηγήσατε στο παρόν. 

Σημειώστε ότι αν δεν δώσετε τις εν λόγω πληροφορίες 
σχετικά με αναπηρίες ή ειδικές διατροφικές 
απαιτήσεις, η SAP δεν θα μπορέσει να λάβει τις 
αντίστοιχες προφυλάξεις. 



 

 

Δήλωση Συγκατάθεσης Λειτουργία Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων 

Ναι, συμφωνώ να επιτρέπω στη SAP να κάνει το 
προφίλ εκδηλώσεών μου δημοσίως προσβάσιμο σε 
όσους συμμετέχουν στις εκδηλώσεις και να εμφανίσει 
τα δημόσια χαρακτηριστικά του προφίλ μου στους 
ιστοτόπους εκδηλώσεων της SAP και στις εφαρμογές 
κινητού. 

Κατάρτιση προφίλ εκδήλωσης. Αν εγγραφείτε σε μια 
εκδήλωση, σεμινάριο ή διαδικτυακό σεμινάριο της 
SAP, η SAP μπορεί να μοιραστεί βασικές πληροφορίες 
συμμετέχοντα (το όνομά σας, την εταιρεία και τη 
διεύθυνση email) με άλλους συμμετέχοντες στην ίδια 
εκδήλωση, σεμινάριο ή διαδικτυακό σεμινάριο με 
σκοπό την επικοινωνία και την ανταλλαγή ιδεών. 

Συμφωνώ ότι η SAP μπορεί να μοιραστεί τις 

πληροφορίες που παρέχω στο παρόν με τον Όμιλο 

SAP προκειμένου να μου αποσταλεί πρόσθετη 
επικοινωνία που αφορά στο μάρκετινγκ. 

Επιλέγοντας αυτό το πλαίσιο, συμφωνώ η SAP να 

κοινοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας που 
παρέχω στον Όμιλο SAP για να μου στείλει 
πρόσθετες επικοινωνίες σχετικά με το μάρκετινγκ. 

Προώθηση των Προσωπικών Δεδομένων σας σε 
άλλες εταιρείες της SAP. Η SAP μπορεί να μεταφέρει 
τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε άλλες οντότητες του 
Ομίλου SAP. Η τρέχουσα λίστα των οντοτήτων του 
Ομίλου SAP βρίσκεται εδώ. Σε αυτές τις περιπτώσεις, 
αυτές οι οντότητες θα χρησιμοποιήσουν έπειτα τα 
Προσωπικά Δεδομένα για τους ίδιους σκοπούς και με 
τις ίδιες προϋποθέσεις όπως περιγράφεται παραπάνω 
στην Ενότητα Γ. 

Συμφωνώ ότι η SAP μπορεί να μεταφέρει τα 
στοιχεία εγγραφής μου που αναφέρονται 
παραπάνω στη <λίστα εταιρειών εταίρου SAP που 
θα λάβουν τα στοιχεία> για τους σκοπούς που 
περιγράφονται εδώ. 

Προώθηση των Προσωπικών Δεδομένων σας σε 
άλλους Τρίτους. Κατόπιν αιτήματός σας, όπως 
υποδεικνύεται από τη συγκατάθεσή σας, η SAP θα 
μεταφέρει τα στοιχεία εγγραφής σας στις εταιρείες 
που εμφανίζονται στη σελίδα εγγραφής. Οι εταιρείες 
θα χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία της εγγραφής σας για 
τους σκοπούς της συμμετοχής τους στην εκδήλωση και 
υποχρεούνται να διαγράψουν κατόπιν τα δεδομένα. 
Αν μια εταιρεία σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα 
στοιχεία σας για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, θα 
επικοινωνήσει μαζί σας για να σας εξηγήσει πώς και 
για ποιους άλλους σκοπούς θα χρησιμοποιήσει τα 
στοιχεία εγγραφής σας.  
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