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 2021ביוני,  1תקף מתאריך: 

 
תעשה שימוש בנתונים האישיים שלך רק כפי שמפורט הנוסף מטה, לאחר שכבר נתת את הסכמתך    SAPבמקרים הבאים,  

 לפעולות העיבוד הרלוונטיות. 
 
 

 פעולת עיבוד נתונים אישיים  הצהרת הסכמה 

האם ברצונך לקבל מידע נוסף על מוצרים ושירותים מבית  

SAP ?בסימון תיבה זו,   יחד עם מידע הקשור לשאילתה זו

ידי  -הנך מסכים שפרטי ההתקשרות עמך יהיו בשימוש על

[SAP Entity בהתאם ל ] הצהרת הסכם השיווק שלSAP. 

בהתאם   .SAPחדשות בנוגע למוצרים והשירותים של 

עשויה להשתמש בשם,   SAPלאספקה המתאימה והסכמתך,  

כתובת הדואר האלקטרוני וכתובת הדואר, מספר הטלפון,  
כותרת המשרה והמידע הבסיסי בנוגע למעביד )שם, כתובת  

וענף( שלך, כמו גם פרופיל אינטראקציות המבוסס על  

)רכישות קודמות, השתתפות   SAPאינטראקציות קודמות עם 

מוש  בסמינרים ברשת, סמינרים או אירועים, או השי
פרטים נוספים על נושא זה   - בשירותים )ושירותי האינטרנט( 

המוצג באתר   TrustArc Consent Manager-ניתן למצוא ב

SAP   ,הרלוונטי( על מנת לעדכן אותך על הודעות על מוצרים

עדכוני תוכנה, שדרוגי תוכנה, הצעות מיוחדות ומידע אחר  

ם הקשורים  )כולל ידיעוני SAPבנוגע לתוכנות והשירותים של  

ועל מנת להציג תוכן רלוונטי   SAPלשיווק( כמו גם אירועים של 

  SAPבהקשר של פעילויות קשורות שיווק,  .SAPבאתרים של  

עשויה לספק מזהה משתמש מוצפן לרשתות חברתיות או  

  ,Twitterלהצעות רשת אחרות מצד שלישי )כמו למשל  

LinkedIn, Facebook, Instagram   אוGoogleשר מידע זה  ( כא

מותאם אל מול נתוני הרשתות החברתיות או מסדי הנתונים  
 של הצעות הרשת על מנת להציג לך מידע רלוונטי יותר. 



 

 

 פעולת עיבוד נתונים אישיים  הצהרת הסכמה 

להשתמש בנתוני הפרופיל   SAP-כן, אני מסכים לאפשר ל

שלי, להפוך את הפרופיל שלי לנגיש ציבורית ולהציג את  
כפי   SAPהתכונות הפומביות של הפרופיל שלי באתרי 

 . בהצהרת הפרטיותשהוגדר בהרחבה 

מציעה לך את   SAP יצירת פרופילים של משתמשים.

האפשרות להשתמש בהצעות הרשת שלה, כולל פורומים,  
( המקושרים  SAP Communityלמשל  בלוגים ורשתות )כמו

 לאתר זה ודורשים ממך להירשם וליצור פרופיל משתמש.
פרופילים של משתמשים מספקים את האפשרות להציג מידע  

אישי שלך למשתמשים אחרים, הכולל אך אינו מוגבל לשם,  
תמונה, חשבונות מדיה חברתית, כתובות דואר או דואר  

יומנויות ומידע בסיסי בנוגע  אלקטרוני, תחומי עניין אישיים, מ
 לחברה שלך. 

פרופילים אלה יכולים להיות קשורים להצעת רשת בודדת של  

SAP   או, אם נוצרו דרך שירות אימות הזהות של פלטפורמת

, עשויים לאפשר לך גם גישה להצעות רשת  SAPהענן של 

, או גם  SAPאו של ישויות אחרות של קבוצת   SAPאחרות של 

ל הסכמה שניתנה תחת הסעיף "העברת  וגם )ללא קשר לכ 

עם   ." מטה(.SAPהנתונים האישיים שלך לחברות אחרות של 

זאת, זו תמיד בחירה שלך באילו מהצעות רשת נוספות אלה  
להשתמש, והנתונים האישיים שלך מועברים אליהן רק לאחר  

- אנא שים לב שללא הסכמתך ל שנכנסת אליהן לראשונה.

SAP  של משתמשים, ליצור פרופילים כאלהSAP   לא תציע לך

שירותים אלה היכן שהסכמתך היא דרישה סטטוטורית כדי  
 תוכל לספק לך שירותים אלה.  SAP-ש

תחת כל הצעת רשת, מעבר לאספקה פשוטה של גישה,  
בפרופיל שלך נעשה שימוש כדי להתאים אישית  

אינטראקציות עם משתמשים אחרים )לדוגמה, על ידי שליחת  

כדי לטפח את איכות    SAPקציית מעקב( ועל ידי הודעות או פונ

  SAP-התקשורת ושיתוף הפעולה דרך הצעות שכאלה, וכדי ש

תוכל לספק אלמנטים של גיימיפיקציה )גיימיפיקציה היא  
התהליך של לקיחת דבר שכבר קיים, כמו אתר, יישום ארגוני,  
או קהילה מקוונת, ושילוב של מנגנוני משחק לתוכה כדי לתת  

עד להיקף הרחב   יה להשתתפות, עיסוק, ונאמנות(.מוטיבצ
ביותר הנתמך על ידי הצעת הרשת הרלוונטית, אתה יכול  

להשתמש בפונקציה של הצעת הרשת הרלוונטית כדי לקבוע  
 איזה מידע ברצונך לשתף. 

  SAPידי סימון הערוץ המתאים למטה, אני מסכים שחברת -על
תשתמש בפרטי איש הקשר שלי כדי לשלוח לי חדשות על  

  להצהרת ההסכמה שלבהתאם  SAPמוצרים ושירותים של 

SAP Marketing. 
 

תשתמש   SAPידי סימון תיבה זו, אני מסכים שחברת -על
בפרטי איש הקשר שלי כדי לשלוח לי חדשות על מוצרים  

SAP להצהרת ההסכמה של בהתאם   SAPושירותים של 

ngMarketi. 

 



 

 

הזנת הפרטים האישיים שלך בשדה זה ולחיצה על 'הגשה'  

תעבד את קטגוריות   SAPתיחשב להסכמתך לכך שחברת  

 . בהצהרת הפרטיותהנתונים המיוחדות שלך כמתואר 

בקשר להרשמה   .קטגוריות מיוחדות של נתונים אישיים

עשויה לבקש מידע   SAPואספקת גישה לאירוע או סמינר, 

בנוגע לבריאות שלך למטרת זיהוי והתחשבות בפרטים עם  
כל   מוגבלויות או דרישות תזונתיות מיוחדות במהלך האירוע.

 שימוש שכזה במידע מבוסס על ההסכמה שאתה נותן להלן. 

בנוגע   אנא שים לב שאם אתה לא מספק שום מידע מסוג זה

לא תוכל   SAPלמוגבלויות או דרישות תזונתיות מיוחדות, 

 לנקוט באמצעי הזהירות המתאימים. 

 פעולת עיבוד נתונים אישיים  הצהרת הסכמה 

להפוך את פרופיל האירועים שלי    SAP-כן, אני מאפשר ל

לנגיש ציבורית עבור משתתפי האירוע, וכן להציג את  
התכונות הפומביות של הפרופיל שלי באתרי אירועים  

 .SAPוביישומים לטלפון הנייד של 

אם אתה נרשם לאירוע, סמינר, או סמינר   אפיון אירועים.
עשויה לחלוק מידע בסיסי על משתתפים   SAP, SAPרשת של 

שם, חברה, וכתובת דואר אלקטרוני( עם משתמשים אחרים  )
באותו אירוע, סמינר, או סמינר רשת למטרת תקשורת  

 וחילופי רעיונות. 

שסיפקתי   תוכל לשתף את המידע SAPאני מסכים שחברת 

כדי שיוכלו לשלוח לי תכתובות נוספות   SAPקבוצת  להלן עם 

 הקשורות לשיווק. 

 .SAPהעברת הנתונים האישיים שלך לחברות אחרות של 
SAP   עשויה להעביר את הנתונים האישיים שלך לישויות

ניתן למצוא את הרשימה הנוכחית של   .SAPאחרות בקבוצת 

במקרים כאלה, ישויות אלה   כאן. SAPישויות בקבוצת 

בנתונים האישיים לאותן מטרות ותחת אותם  ישתמשו 

 תנאים כפי שהם מפורטים בסעיף ג מעלה. 

  לשתף יכולה   SAPידי סימון תיבה זו, אני מסכים שחברת -על

כדי לשלוח   SAPקבוצת שאספק בתוך   את פרטי איש הקשר
 לי הודעות שיווק נוספות.

 

תעביר את נתוני ההרשמה שלי   SAPאני מסכים שחברת 

למטרות   <SAPלעיל ל>רשימת חברות של שותפי  

 המתוארות כאן. 

 העברת הנתונים האישיים שלך לגורמי צד שלישי אחרים.
תעביר    SAPלפי בקשתך, כפי שצוין בהסכמה שלך, חברת 

את נתוני ההרשמה שלך לחברות ששמותיהן מופיעים בדף  
החברות ישתמשו בנתוני ההרשמה שלך למטרת   ההרשמה.

ההשתתפות שלהן באירוע, והן מחויבות למחוק את הנתונים  
אם חברה מתכוונת להשתמש בנתונים שלך לכל   לאחר מכן.

מטרה אחרת, היא תיצור עמך קשר על מנת להסביר כיצד  
 מש בנתוני ההרשמה שלך, ולאלו מטרות. היא תשת

 
 
 
 
 
 

 
 זכויות יוצרים/סמל מסחרי


