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Az alábbi esetekben az SAP az Ön Személyes adatait csak az alábbiakban tovább részletezett módon 
használja fel azután, hogy Ön előzetes hozzájárulását adta az adott feldolgozási műveletekhez. 

 
 

Hozzájárulási nyilatkozat Személyes adatok feldolgozási művelete 

Szeretne további információkat kapni SAP-termékekről 
és -szolgáltatásokról, valamint a jelen megkereséssel 
kapcsolatos információkról? A négyzet bejelölésével Ön 
hozzájárul ahhoz, hogy elérhetőségi adatait a(z) [SAP-
vállalat] az SAP Marketing hozzájárulási nyilatkozat 
szerint a jövőben felhasználja. 

Az alábbi csatornák bármelyikének bejelölésével 
hozzájárulok, hogy az SAP a kapcsolattartási adataimat 
az SAP-termékekkel és -szolgáltatásokkal kapcsolatos 
hírek küldésére használja az SAP Marketing 

hozzájárulási nyilatkozattal összhangban. 

Ennek a négyzetnek a bejelölésével hozzájárulok, hogy 
az SAP a kapcsolattartási adataimat az SAP-termékekkel 
és -szolgáltatásokkal kapcsolatos hírek küldésére 
használja az SAP Marketing hozzájárulási 

nyilatkozattal összhangban. 

Hírek SAP-termékekről és -szolgáltatásokról. A 
vonatkozó rendelkezéstől és az Ön hozzájárulásától 
függően az SAP felhasználhatja nevét, e-mail és postai 
címét, telefonszámát, beosztását és munkáltatójának 
alapvető adatait (név, cím és iparág), valamint az SAP-
val folytatott korábbi kommunikációk (korábbi 
vásárlások, webináriumokon, szemináriumokon és 
eseményeken való részvétel vagy (web)szolgáltatások 
használata - erről a témáról további információk 
olvashatók az adott SAP-weboldalon megjelenő TrustArc 
Consent Managerben) alapján felállított kommunikációs 
profilt annak érdekében, hogy naprakész tájékoztatást 
adjon Önnek a legújabb termékbemutatókról, 
szoftverfrissítésekről, szoftver-verziófrissítésekről, 
különleges ajánlatokról és az SAP szoftvereit és 
szolgáltatásait érintő egyéb információkról, valamint 
SAP-eseményekről, illetve annak érdekében, hogy az 
SAP weboldalain releváns tartalmakat tudjon 
megjeleníteni. Az ilyen marketing jellegű tevékenységek 
kapcsán az SAP hash felhasználói azonosítót bocsáthat 
rendelkezésre harmadik fél által üzemeltetett közösségi 
hálózatokhoz vagy egyéb webes ajánlatokhoz (pl. 
Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram vagy Google), 
amikor is ezek az adatok párosításra kerülnek a 
közösségi hálózatok adataival vagy a webes ajánlatok 
saját adatbázisaival a relevánsabb információk 
megjelenítése érdekében. 



 

 

Hozzájárulási nyilatkozat Személyes adatok feldolgozási művelete 

Igen, hozzájárulok, hogy az SAP a profiladataimat 
felhasználja és a profilomat nyilvánosan 
hozzáférhetővé tegye, valamint, hogy a profilom 
nyilvános elemeit az SAP weboldalain megjelenítse az 
adatvédelmi nyilatkozatban továbbiakban 
meghatározottak szerint. 

Felhasználói profilok létrehozása. Az SAP felajánlja a 
lehetőséget, hogy Ön használja azokat a webes 
ajánlatait, beleértve az ehhez a weboldalhoz 
kapcsolódó fórumokat, blogokat és hálózatokat (pl. az 
SAP Communityt), amelyeken kötelező regisztrálni és 
felhasználó profit létrehozni. A felhasználói profilok 
révén Önnek lehetősége van megjeleníteni személyes 
adatait más felhasználók számára, beleértve nem 
kizárólagosan címét, fényképét, közösségi média 
fiókjait, postai és e-mail címét vagy mindkettőt, 
telefonszámát, érdeklődési körét, készségeit, valamint 
vállalata alapvető információit. 

Ezek a profilok kapcsolódhatnak egyetlen SAP webes 
ajánlathoz vagy, ha az SAP Cloud Platform Identity 
Authentication Service szolgáltatásban hozták létre, 
lehetővé teszik, hogy az SAP vagy az SAP-csoport egyéb 
vállalatainak vagy mindkettő egyéb webes ajánlataihoz 
hozzáférjen (az alábbi, „Személyes adatok továbbítása 
más SAP-vállalatok felé” részben adott bármely 
hozzájárulástól függetlenül). Azonban mindig az Ön 
döntése, hogy ezek közül az egyéb webes ajánlatok 
közül melyiket használja és ebben az esetben Személyes 
adatai csak akkor kerülnek továbbításra, amikor első 
alkalommal használja ezeket. Felhívjuk szíves figyelmét, 
hogy ha nem járul hozzá, hogy az SAP az Ön számára 
létrehozzon ilyen felhasználói profilokat, akkor az SAP-
nak nem áll módjában ilyen szolgáltatásokat felajánlani 
Önnek abban az esetben, ha az ilyen szolgáltatásokhoz 
az SAP-nak jogszabályban előírt hozzájárulásra van 
szüksége. 

Bármely webes ajánlatban az egyszerű hozzáférésen túl 
az Ön profilját arra is használják, hogy más 
felhasználókkal, illetve az SAP-val folytatott 
kommunikációját személyre szabják (pl. üzenetküldés 
vagy funkciókövetés útján) annak érdekében, hogy az 
ilyen ajánlatokon keresztül az SAP javítani tudjon a 
kommunikáció és együttműködés minőségén valamint, 
hogy a játékossá tételhez szükséges összetevőket 
tudjon nyújtani (a játékossá tétel azt a folyamatot 
jelenti, amikor egy, már meglévő dologba, pl. 
weboldalba, vállalati alkalmazásba vagy egy online 
közösségbe játékmechanizmusokat építenek a 
részvétel, a hozzájárulás és a hűség ösztönzését 
elősegítendő). Az adott webes ajánlat által támogatott 
lehető legnagyobb mértékig az adott webes ajánlat 
funkcionalitását Ön használhatja arra, hogy 
meghatározza, milyen adatokat kíván megosztani. 



 

 

Amennyiben személyes adatait megadja ebben a 
mezőben és rákattint az elküldés gombra, azzal 
hozzájárulását adja az SAP-nak, hogy különleges 
adatkategóriáit az Adatvédelmi nyilatkozatban 
leírtaknak megfelelően feldolgozza. 

Személyes adatok különleges kategóriái. Egy esemény 
vagy szeminárium regisztrációs és részvételi folyamata 
kapcsán az SAP egészségügyi adatokat kérhet annak 
érdekében, hogy azonosítsa és körültekintő figyelemben 
részesítse az esemény alatt azokat a személyeket, akik 
fogyatékkal élnek, illetve akiknek speciális étkezési 
igényeik vannak. Minden ilyen adatfelhasználás a jelen 
dokumentumban adott hozzájáruláson alapszik. 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ha egy fogyatékosságról 
vagy speciális étkezési igényekről Ön nem nyújt 
információkat, akkor az SAP-nak nem lesz lehetősége a 
megfelelő óvintézkedések megtételére. 

Hozzájárulási nyilatkozat Személyes adatok feldolgozási művelete 

Igen, hozzájárulok, hogy az SAP a 
rendezvényprofilomat nyilvánosan elérhetővé tegye a 
rendezvény résztvevői számára és a profilom nyilvános 
elemeit az SAP-rendezvény weboldalain és 
mobilalkalmazásain megjelenítse. 

Eseményprofilok létrehozása. Ha Ön regisztrál egy SAP 
eseményre, szemináriumra vagy webináriumra, az SAP 
megoszthatja alap részvételi adatait (neve, vállalata és 
e-mail címe) az esemény, szeminárium vagy 
webinárium egyéb résztvevőivel kommunikáció és 
eszmecsere céljából. 

Elfogadom, hogy az SAP az általam itt megadott 

adatokat megoszthatja az SAP-csoporttal azzal a 
céllal, hogy az szintén további marketing jellegű 
megkereséseket küldjön részemre. 

Ennek a négyzetnek a bejelölésével hozzájárulok, hogy 
az SAP a megadott kapcsolattartási adataimat 

megossza az SAP-csoporton belül, további 
marketingjellegű megkeresések küldése céljából. 

 

Személyes adatok továbbítása más SAP-vállalatok 
felé. Az SAP továbbíthatja Személyes adatait az SAP-
csoport más vállalatai felé. Az SAP-csoport 
vállalatainak aktuális listája itt érhető el. Ilyen 
esetekben Személyes adatait ezek a vállalatok a fenti 
C. pontban megadott célokkal és feltételekkel 
megegyező módon használják fel. 

Hozzájárulok, hogy az SAP a fenti regisztrációs 
adataimat az itt leírt célokra átadja a következőknek:  

Személyes adatok továbbítása más harmadik fél felé. 
Az Ön kérésére, a hozzájárulásában leírtak szerint az 
SAP regisztrációs adatait továbbítja a regisztrációs 
oldalon szereplő vállalatok felé. A vállalatok az Ön 
regisztrációs adatait az eseményen való részvétel 
céljából használják fel, és az eseményt követően 
kötelesek az adatokat törölni. Ha egy vállalat az Ön 
adatait más célokra kívánja felhasználni, értesítést küld 
Önnek, amelyben közli, hogy milyen módon és milyen 
egyéb célból használja fel a regisztrációs adatait. 
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