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SAP käyttää Henkilötietojasi seuraavissa tapauksissa ainoastaan jäljempänä kuvatulla tavalla saatuaan
sinulta etukäteen suostumuksen vastaaviin käsittelytapahtumiin.

Suostumusilmoitus

Henkilötietojen käsittelytapahtuma

Haluatko saada lisätietoja SAP:n tuotteista ja palveluista
tähän tiedusteluun liittyvien tietojen ohessa?
Valitsemalla tämän ruudun hyväksyt sen, että [SAPyksikkö] käyttää yhteystietojasi SAP:n
markkinointisuostumusilmoituksen mukaisesti.

SAP:n tuotteita ja palveluita koskevat uutiset.
Sovellettavan säännöksen ja suostumuksesi mukaisesti
SAP voi käyttää nimeäsi, sähköpostiasi ja
postiosoitettasi, puhelinnumeroasi, tehtävänimikettäsi
ja työnantajasi perustietoja (nimi, osoite ja toimiala)
sekä yhteydenottoprofiilia, joka perustuu SAP:n kanssa
aiemmin käytyihin yhteydenottoihin (aiemmat ostot,
osallistumiset verkkoseminaareihin, seminaareihin tai
tapahtumiin tai (verkko-)palveluiden käyttö – lisätietoja
tästä aiheesta on kulloinkin kyseessä olevalta SAP:n
verkkosivustolta löytyvässä TrustArc Consent
Managerissa), jotta SAP voi pitää sinut ajan tasalla
viimeisimpiä tuoteilmoituksia, ohjelmistopäivityksiä,
ohjelmistojen versionvaihtoja, erityistarjouksia ja muita
SAP:n ohjelmistoihin ja palveluihin liittyviä asioita
(mukaan lukien markkinointiin liittyvät uutiskirjeet) sekä
SAP:n järjestämiä tapahtumia koskien ja jotta se voi
näyttää merkityksellistä sisältöä SAP:n verkkosivustoilla.
Näiden markkinointiin liittyvien toimien yhteydessä SAP
voi ilmoittaa hajautetun käyttäjätunnuksen kolmannen
osapuolen operoimiin sosiaalisiin verkkoihin tai muihin
verkkopalveluihin (kuten Twitter, LinkedIn, Facebook,
Instagram tai Google), joissa näitä tietoja sitten
verrataan sosiaalisen verkon tietoihin tai
verkkopalvelujen omiin tietokantoihin, jotta sinulle
voidaan näyttää merkityksellisempää sisältöä.

Valitsemalla jäljempänä vastaavan kanavan hyväksyn,
että SAP voi käyttää yhteystietojani lähettääkseen
minulle uutisia SAP:n tuotteista ja palveluista SAP:n
markkinointisuostumusilmoituksen mukaisesti.
Valitsemalla tämän ruudun hyväksyn, että SAP voi
käyttää yhteystietojani lähettääkseen minulle uutisia
SAP:n tuotteista ja palveluista SAP:n
markkinointisuostumusilmoituksen mukaisesti.
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Kyllä, hyväksyn sen, että SAP käyttää profiilitietojani ja
tekee profiilistani julkisesti käytettävän ja että profiilini
julkiset määritteet näytetään SAP:n verkkosivustoilla
tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.

Käyttäjäprofiilien luominen. SAP tarjoaa sinulle
mahdollisuuden käyttää sen verkkopalveluita, kuten
foorumeita, blogeja ja verkostoja (esimerkiksi SAP
Communityä), jotka on yhdistetty tähän
verkkosivustoon ja joissa sinun pitää rekisteröityä ja
luoda käyttäjäprofiili. Käyttäjäprofiilien avulla on
mahdollista näyttää toisille käyttäjille omia
Henkilötietoja, kuten nimi, valokuva, sosiaalisen median
tilit, posti- tai sähköpostiosoite tai kumpikin,
puhelinnumero, henkilökohtaiset kiinnostuksen
kohteet, taidot ja perustietoja yrityksestäsi.
Nämä profiilit voivat liittyä yksittäiseen SAP:n
verkkopalveluun tai, jos ne on luotu SAP Cloud Platform
Identity Authentication Service -palvelussa, niiden
avulla voidaan käyttää myös muita SAP:n tai SAPkonsernin muiden yksikköjen verkkopalveluita tai
molempia (riippumatta mahdollisesti annetusta
suostumuksesta jäljempänä olevassa kohdassa
”Henkilötietojesi välittäminen muille SAP:n yrityksille”).
Voit kuitenkin itse valita, mitä näistä ylimääräisistä
verkkopalveluista käytät. Henkilötietosi välitetään
muille SAP:n yksiköille vain silloin, kun käytät näitä
palveluita ensimmäisen kerran. Ota huomioon, että jos
et anna SAP:lle lupaa luoda tällaisia käyttäjäprofiileja,
SAP ei voi tarjota sinulle sellaisia palveluita, joiden
tarjoaminen edellyttää lakisääteisesti suostumuksen
antamista.
Kaikissa verkkopalveluissa profiiliasi käytetään pääsyn
tarjoamisen lisäksi muiden käyttäjien kanssa käytävän
vuorovaikutuksen yksilöllistämiseen (esimerkiksi
viestien lähettäminen ja seurausmahdollisuus). Lisäksi
SAP käyttää profiiliasi edistääkseen näissä palveluissa
tapahtuvan viestinnän ja yhteistoiminnan laatua ja
tarjotakseen pelillistämiselementtejä (pelillistämisessä
integroidaan esimerkiksi johonkin olemassa olevaan
verkkosivustoon, yrityssovellukseen tai online-yhteisöön
pelien mekaniikkaa, ja sen tarkoituksena on edistää
osallistumista, sitoutumista ja uskollisuutta). Kyseessä
olevan verkkopalvelun tukemien mahdollisuuksien
mukaan voit käyttää siinä olevia toimintoja
määrittääksesi, mitä tietoja haluat jakaa.

Henkilötietojen syöttäminen tähän kenttään ja Lähetävaihtoehdon valitseminen ilmaisevat suostumukseksi
siihen, että SAP käsittelee erityisten
henkilötietoryhmien tietojasi tietosuojaselosteessa
kuvatulla tavalla.

Erityiset henkilötietoryhmät. Kun ilmoittaudut
tapahtumaan tai seminaariin tai kun SAP tarjoaa pääsyn
tapahtumaan tai seminaariin, SAP saattaa pyytää tietoja
terveydentilastasi, jotta se voi tunnistaa ja ottaa
huomioon toimintarajoitteiset tai erityisruokavaliota
noudattavat henkilöt tapahtuman kulussa. Näiden
tietojen käyttö edellyttää suostumustasi.
Ota huomioon, että SAP ei pysty varautumaan
mahdollisiin erityisvaatimuksiin, jos et ilmoita
rajoitteestasi tai erityisruokavaliovaatimuksistasi.
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Kyllä, hyväksyn sen, että SAP tekee
tapahtumaprofiilistani julkisesti käytettävän
tapahtuman osallistujille ja että profiilini julkiset
määritteet näytetään SAP:n
tapahtumaverkkosivustoilla ja mobiilisovelluksissa.

Tapahtuman profilointi. Jos ilmoittaudut SAP:n
järjestämään tapahtumaan, seminaariin tai
verkkoseminaariin, SAP voi jakaa perustietoja
osallistujista (nimen, yrityksen ja sähköpostiosoitteen)
muille saman tapahtuman, seminaarin tai
verkkoseminaarin osallistujille, jotta osallistujat voivat
viestiä ja vaihtaa ideoita keskenään.

Hyväksyn sen, että SAP voi jakaa tässä yhteydessä
antamani tiedot SAP-konsernin kanssa, jotta
konserni voi lähettää minulle muita markkinointiin
liittyviä viestejä.

Henkilötietojesi välittäminen muille SAP:n yrityksille.
SAP voi siirtää Henkilötietojasi muille SAP-konsernin
yksiköille. SAP-konsernin yksikköjen tämän hetkinen
luettelo on täällä. Tällöin nämä yksiköt käyttävät
Henkilötietoja samoihin tarkoituksiin ja samoilla
ehdoilla kuin on esitetty edellä olevassa kohdassa C.

Valitsemalla tämän ruudun hyväksyn, että SAP voi
jakaa ilmoittamani yhteystiedot SAP:n konsernin
sisällä lähettääkseen minulle muita markkinointiin
liittyviä viestejä.

Hyväksyn sen, että SAP voi siirtää edellä mainitut
rekisteröintitietoni <luettelo SAP:n
kumppaniyrityksistä, joille tiedot siirrettäisiin> tässä
kuvattuihin tarkoituksiin.

Henkilötietojesi välittäminen muille kolmansille
osapuolille. Pyynnöstäsi ja suostumuksesi ilmaisemalla
tavalla SAP siirtää rekisteröintitietosi rekisteröintisivulla
luetelluille yrityksille. Yritykset käyttävät
rekisteröintitietojasi tapahtumaan osallistumiseensa
liittyviin tarkoituksiin, ja niillä on velvollisuus poistaa
tiedot sen jälkeen. Jos yritys aikoo käyttää tietojasi
mihinkään muuhun tarkoitukseen, se ottaa sinuun
yhteyttä ja selittää, miten ja mihin muihin tarkoituksiin
se käyttää rekisteröintitietojasi.
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