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Toliau nurodytais atvejais SAP naudos Jūsų asmens duomenis, kaip aprašyta žemiau, tik gavusi Jūsų
išankstinį sutikimą atlikti atitinkamas apdorojimo operacijas.

Sutikimo patvirtinimas

Asmens duomenų apdorojimo operacija

Ar norėtumėte kartu su informacija, susijusia su šia
užklausa, gauti papildomos informacijos apie SAP
produktus ir paslaugas? Pažymėdami šį langelį, jūs
sutinkate, kad [SAP Entity] naudotų Jūsų kontaktinę
informaciją pagal SAP sutikimo dėl rinkodaros
patvirtinimą.

Naujienos apie SAP produktus ir paslaugas. Pagal
atitinkamą nuostatą ir Jūsų sutikimą, SAP gali naudoti
Jūsų vardą ir pavardę, el. pašto ir pašto adresą, telefono
numerį, pareigas ir pagrindinę informaciją apie Jūsų
darbdavį (pavadinimą, adresą ir pramonės šaką) bei
sąveikos profilį, pagrįstą Jūsų ankstesnėmis sąveikomis
su SAP (ankstesni pirkimai, dalyvavimai internetiniuose
seminaruose, seminaruose ar renginiuose arba
(internetinių) paslaugų naudojimas – daugiau
informacijos šia tema rasite „TrustArc Consent
Manager“, rodomame atitinkamoje SAP svetainėje),
siekdama pateikti naujausią informaciją apie produktų
pristatymus, programinės įrangos naujinimus,
programinės įrangos versijos naujinimus, specialiuosius
pasiūlymus ir kitą informaciją apie SAP programinę
įrangą ir paslaugas (įskaitant reklaminio pobūdžio
naujienlaiškius) bei SAP renginius ir siekdama rodyti
susijusį turinį SAP svetainėse. Vykdydama visas šias
rinkodaros pobūdžio veiklas, SAP gali pateikti maišos
būdu apdorotą naudotojo ID trečiosios šalies
naudojamuose socialiniuose tinkluose ar kituose
žiniatinklio pasiūlymuose (pvz., „Twitter“, „LinkedIn“,
„Facebook“, „Instagram“ arba „Google“), kuriuose ši
informacija lyginama su socialinių tinklų duomenimis
arba žiniatinklio pasiūlymų savų duomenų bazėmis,
siekdama rodyti Jums aktualesnę informaciją.

Pažymėjęs žemiau esantį atitinkamą kanalą, sutinku,
kad SAP naudotų mano kontaktinę informaciją man
siųsti naujienas apie SAP produktus ir paslaugas pagal
SAP sutikimo dėl rinkodaros patvirtinimą.
Pažymėjęs šį langelį, sutinku, kad SAP naudotų mano
kontaktinę informaciją man siųsti naujienas apie SAP
produktus ir paslaugas pagal SAP sutikimo dėl
rinkodaros patvirtinimą.
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Taip, sutinku, kad SAP naudotų mano profilio duomenis
ir padarytų mano profilį viešai prieinamą bei rodytų
mano profilio viešuosius atributus SAP svetainėse, kaip
aprašyta Privatumo patvirtinime.

Naudotojų profilių kūrimas. SAP siūlo jums galimybę
naudoti jos žiniatinklio pasiūlymus, įskaitant forumus,
tinklaraščius ir tinklus (pvz., „SAP Community“),
susietus su šia svetaine, kuriuose turite užsiregistruoti ir
sukurti naudotojo profilį. Naudotojo profiliai suteikia
galimybę rodyti asmeninę informaciją kitiems
naudotojams, įskaitant, bet neapsiribojant, jūsų vardą ir
pavardę, nuotrauką, socialinių tinklų paskyras, pašto
adresą, el. pašto adresą arba abu adresus, telefono
numerį, asmeninius pomėgius, įgūdžius ir pagrindinę
jūsų įmonės informaciją.
Šie profiliai gali būti susiję su atskiru SAP žiniatinklio
pasiūlymu arba, jei sukurti naudojant „SAP Cloud
Platform Identity Authentication Service“, gali leisti
jums pasiekti kitus SAP žiniatinklio pasiūlymus ir (arba)
kitų SAP grupės subjektų pasiūlymus (nepaisant skyriuje
„Jūsų Asmens duomenų persiuntimas kitoms SAP
įmonėms“ duotų sutikimų). Tačiau visuomet galite
pasirinkti, kuriuos iš šių papildomų žiniatinklio
pasiūlymų jūs naudosite, ir jūsų Asmens duomenys,
pirmą kartą naudojant prieigą, bus persiųsti tik jiems.
Atminkite, kad nedavus SAP sutikimo kurti tokius
naudotojo profilius, SAP negalės pasiūlyti jums tokių
paslaugų, kai jūsų sutikimo, kad SAP gali teikti jums šias
paslaugas, reikalaujama pagal įstatymus.
Bet kuriame žiniatinklio pasiūlyme jūsų profilis
naudojamas ne tik paprasčiausiai prieigai, bet ir sąveikai
su kitais naudotojais personalizuoti (pvz., pranešimų
arba sekimo funkcijos naudojimo), SAP skatinti
bendravimo ir bendradarbiavimo kokybę tokiais
pasiūlymais ir SAP teikti žaidybinimo elementus
(žaidybinimas yra žaidimo mechanizmo integravimas
esamame elemente, pvz., svetainėje, įmonės
taikomojoje programoje arba internetinėje
bendruomenėje, siekiant motyvuoti dalyvavimą, įtraukti
arba stiprinti lojalumą). Tiek kiek daugiausiai leidžia
atitinkamas žiniatinklio pasiūlymas, naudodami
atitinkamo žiniatinklio pasiūlymo funkciją, galite
nustatyti, kokią informaciją norite bendrinti.

Įvesdami savo asmens duomenis į šį lauką ir
spustelėdami „Pateikti“, Jūs sutinkate, kad SAP
apdorotų jūsų duomenų specialiąsias kategorijas, kaip
aprašyta Privatumo patvirtinime.

Asmens duomenų specialiosios kategorijos.
Registruojantis renginyje arba seminare ir suteikiant
prieigą prie jų, identifikavimo tikslais ir renginio metu
rūpindamasi negalią turinčiais ar specialiųjų mitybos
poreikių turinčiais asmenimis, SAP gali paprašyti
informacijos apie jūsų sveikatą. Visa tokia informacija
pagrįsta čia jūsų duotu sutikimu.
Atminkite, kad jei nepateiksite informacijos apie
negalias arba specialiuosius mitybos poreikius, SAP
negalės imtis atitinkamu priemonių.
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Taip, sutinku, kad SAP padarytų mano renginių profilį
viešai prieinamą renginių dalyviams ir rodytų mano
profilio viešuosius atributus SAP renginių svetainėse ir
mobiliosiose programėlėse.

Renginio profiliavimas. Jeigu užsiregistruosite SAP
renginyje, seminare arba internetiniame seminare, SAP
gali bendrinti pagrindinę dalyvio informaciją (jūsų
vardą ir pavardę, įmonės pavadinimą ir el. pašto
adresą) su kitais to paties renginio, seminaro arba
internetinio seminaro dalyviais, bendravimo ir
apsikeitimo idėjomis tikslais.

Sutinku, kad SAP bendrintų informaciją, kurią čia
pateikiau, SAP grupėje, kad grupės nariai taip pat
galėtų man siųsti papildomą rinkodarinę informaciją.

Asmens duomenų persiuntimas kitoms SAP įmonėms.
SAP gali perduoti jūsų Asmens duomenis kitiems SAP
grupės subjektams. Dabartinį SAP grupės subjektų
sąrašą rasite čia. Tokiais atvejais šie subjektai naudos
Asmens duomenis tais pačiais tikslais ir tokiomis
pačiomis sąlygomis, kaip aprašyta anksčiau C skyriuje.

Pažymėjęs šį langelį, sutinku, kad SAP dalintųsi
kontaktine informacija, kurią pateikiu SAP grupėje,
man siųsti papildomus su rinkodara susijusius
pranešimus.

Sutinku, kad SAP perduotų mano aukščiau pateiktus
registracijos duomenis <SAP partnerinių įmonių,
kurios gaus šiuos duomenis, sąrašas> čia aprašytais
tikslais.

Asmens duomenų persiuntimas kitoms trečiosioms
šalims. Jūsų prašymu, kaip nurodyta jūsų sutikime, SAP
perduos jūsų registracijos duomenis registracijos
puslapyje nurodytoms įmonėms. Įmonės naudos jūsų
registracijos duomenis dalyvavimo renginyje tikslais ir
po to privalo duomenis ištrinti. Jei įmonė ketina
naudoti Jūsų duomenis kitais tikslais, ji su Jumis
susisieks, kad paaiškintų, kaip ir kokiais kitais tikslais
bus naudojami Jūsų registracijos duomenys.
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