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Järgmistel juhtudel kasutab SAP teie isikuandmeid ainult allpool kirjeldatud otstarbel pärast teie eelneva 
nõusolekut saamist asjakohaste töötlemistoimingute tegemiseks. 

 
 

Nõusolekuavaldus Isikuandmete töötlemine 

Kas soovite saada koos selle päringuga seotud teabega 
SAP-i toodete ja teenuste kohta lisateavet? Märkides 
selle ruudu, nõustute, et [SAP Entity] kasutab teie 
kontaktandmeid vastavalt SAP-i turundusalasele 

nõusolekuavaldusele. 

Märkides allpool vastava kanali, nõustun, et SAP 
kasutab minu kontaktandmeid uudiste saatmiseks SAP-i 
toodete ja teenuste kohta vastavalt SAP-i 

turundusalasele nõusolekuavaldusele. 

Märkides selle ruudu, nõustun, et SAP kasutab minu 
kontaktandmeid uudiste saatmiseks SAP-i toodete ja 
teenuste kohta vastavalt SAP-i turundusalasele 

nõusolekuavaldusele. 

Uudised SAP-i toodete ja teenuste kohta. SAP võib 
vastava sätte ja teie nõusoleku põhjal kasutada teie 
nime, meili- ja postiaadressi, telefoninumbrit, 
ametinimetust ja põhiteavet teie tööandja kohta (nime, 
aadressi ja valdkonda), samuti varasemal SAP-iga 
peetud suhtlusel (varasemad ostud, osalemine 
veebiseminarides, seminaridel või üritustel või (veebi-
)teenuste kasutamine  - selle teema kohta leiate 
lisateavet vastaval SAP-i veebisaidil kuvatavast TrustArc 
Consent Managerist põhinevat suhtlusprofiili, et saata 
teile ajakohast teavet uusimate tooteteadaannete, 
tarkvarauuenduste, versiooniuuenduste, eripakkumiste 
ja muud teavet SAP-i tarkvara ja teenuste kohta (sh 
turundusega seotud uudiskirju) ning SAP-i ürituste 
kohta, samuti asjakohase sisu kuvamiseks SAP-i 
veebisaitidel. Seoses selliste turundustegevustega võib 
SAP edastada kolmanda osapoole hallatavatele 
sotsiaalvõrgustikele või muudele veebipakkumistele (nt 
Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram või Google) räsi-
kasutajatunnuse. Seejärel vastendatakse see teave 
sotsiaalvõrgustike andmete või veebipakkumiste oma 
andmebaasidega, et kuvada teile asjakohasemat teavet. 



 

 

Nõusolekuavaldus Isikuandmete töötlemine 

Jah, luban SAP-il kasutada minu profiili andmeid ja 
muuta minu profiil avalikult juurdepääsetavaks ning 
kuvada minu profiili avalikke atribuute SAP-i 
veebisaitidel vastavalt privaatsusavalduses 
sätestatule. 

Kasutajaprofiilide loomine. SAP pakub võimalust 
kasutada oma veebipakkumist, sh foorumeid, ajaveebe 
ja selle veebisaidiga lingitud võrgustikke (nt SAP 
Community), mille jaoks peate registreeruma ja looma 
kasutajaprofiili. Kasutajaprofiilid võimaldavad kuvada 
teistele kasutajatele teie kohta isiklikku teavet, kaasa 
arvatud, kuid mitte ainult teie nime, fotot, 
sotsiaalvõrgustikukontosid, posti- või meiliaadressi või 
mõlemat, telefoninumbrit, isiklikke huvisid, oskusi ja 
põhiteavet teie ettevõtte kohta. 

Need profiilid võivad olla seotud SAP-i ühe 
veebipakkumisega või kui need on loodud teenuse SAP 
Cloud Platform Identity Authentication Service abil, 
võivad võimaldada teil juurde pääseda ka SAP-i muudele 
veebipakkumistele või teistele SAP-i kontserni 
ettevõtetele või mõlemale (olenemata jaotises “Teie 
isikuandmete edastamine teistele SAP-i ettevõtetele” 
antud nõusolekust). Kuid saate alati ise valida, milliseid 
nendest täiendavatest veebipakkumistest soovite 
kasutada, ja teie isikuandmed edastatakse ainult siis, kui 
olete neisse esmakordselt sisse loginud. Arvestage, et 
kui te ei anna SAP-ile nõusolekut selliste 
kasutajaprofiilide loomiseks, ei saa SAP teile vastavaid 
teenuseid pakkuda, kui teie nõusolek on nende 
teenuste pakkumiseks kohustuslik. 

Lisaks juurdepääsu andmisele veebipakkumistele 
kasutatakse teie profiili teiste kasutajatega suhtluse 
isikupärastamiseks (nt sõnumside või 
jälgimisfunktsioonide jaoks), samuti kasutab SAP seda 
nende pakkumiste kaudu suhtluse ja koostöö kvaliteedi 
täiustamiseks ja mängupärastamiselementide 
pakkumiseks (mängupärastamine on olemasoleva 
üksusega (nt veebisaidi, ettevõtte rakenduse või 
võrgukogukonna) mängumehhaanika integreerimine, et 
motiveerida osalust, kaasamist ja lojaalsust). Vastavad 
veebipakkumised toetavad funktsioone, mis aitavad teil 
määratleda, millist teavet soovite jagada. 

Kui sisestate sellele väljale oma isikuandmeid ja 
klõpsate edastusnuppu, nõustute, et SAP töötleb teie 
andmete erikategooriaid vastavalt 
privaatsusavalduses kirjeldatule. 

Isikuandmete eriliigid. Üritusele või seminarile 
registreerimise või juurdepääsu andmisega seoses võib 
SAP küsida teavet teie tervise kohta eesmärgiga 
arvestada ürituste läbiviimisel erivajaduste või 
toitumise erinõuetega isikutega. Igasugune selline 
teabekasutus põhineb teie antud nõusolekul. 

Arvestage, et kui te ei avalda oma erivajaduste või 
toitumise erinõuete kohta teavet, ei saa SAP teha 
vastavaid ettevalmistusi. 



 

 

Nõusolekuavaldus Isikuandmete töötlemine 

Jah, luban SAP-il muuta minu ürituste profiil üritusel 
osalejatele avalikult juurdepääsetavaks ja kuvada minu 
profiili avalikke atribuute SAP-i ürituste veebisaitidel ja 
mobiilsiderakendustes. 

Ürituste profiilimine. Kui registreerute mõnele SAP-i 
üritusele, seminarile või veebiseminarile, võib SAP 
jagada osalejate põhiteavet (nimi, ettevõte ja 
meiliaadress) teiste sama ürituse, seminari või 
veebiseminari osalejatega eesmärgiga võimaldada 
suhtlemist ja ideede vahetamist. 

Luban SAP-il jagada teavet, mida olen siin ise 
jaganud, SAP-i kontserniga, et ka nemad saaksid 
saata mulle täiendavaid turundusmaterjale. 

Märkides selle ruudu, annan SAP-ile loa jagada minu 

sisestatud kontaktandmeid kontserni SAP Group 
siseselt mulle täiendava turundusalase teabe 
saatmiseks. 

 

Teie isikuandmete edastamine teistele SAP-i 
ettevõtetele. SAP võib edastada teie isikuandmeid 
teistele SAP-i kontserni ettevõtetele. SAP-i kontserni 
ettevõtete ajakohase loendi leiate siit. Sel juhul 
kasutavad need ettevõtted isikuandmeid samadel 
eesmärkidel ja tingimustel, mis on sätestatud ülalpool 
jaotises C. 

Luban SAP-il oma registreerimisandmed üle kanda 
<SAP-i partnerettevõtete loend, kes andmeid 
saavad> selles dokumendis kirjelatud otstarbel. 

Teie isikuandmete edastamine teistele kolmandatele 
osapooltele. Teie taotluse ja nõusoleku alusel kannab 
SAP teie registreerimisandmed üle registreerimislehel 
loetletud ettevõtetele. Need ettevõtted kasutavad teie 
registreerimisandmeid nende üritusel osalemise 
eesmärgil ja on kohustatud andmed pärast seda 
kustutama. Kui mõni ettevõte kavatseb kasutada teie 
andmeid mõnel muul eesmärgil, võtavad nad teiega 
ühendust, et selgitada, kuidas ja millistel muudel 
eesmärkidel nad teie registreerimisandmeid kasutavad. 
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