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Tālāk minētajos gadījumos SAP izmantos jūsu personas datus, kā minēts tālāk, pēc tam, kad būsit devis 
savu iepriekšēju piekrišanu attiecīgām apstrādes darbībām. 

 
 

Paziņojums par piekrišanu Personas datu apstrādes darbība 

Vai kopā ar informāciju, kas saistīta ar šo jautājumu, 
vēlaties saņemt papildu informāciju par SAP 
produktiem un pakalpojumiem? Atzīmējot šo izvēles 
rūtiņu, jūs piekrītat, ka jūsu kontaktinformāciju 
izmantos [SAP organizācija] saskaņā ar SAP 

mārketinga paziņojumu par piekrišanu.\ 

Atzīmējot tālāk esošo attiecīgo kanālu, es piekrītu, ka 
SAP izmanto manu kontaktinformāciju, lai sūtītu ziņas 
par SAP produktiem un pakalpojumiem atbilstoši SAP 

Marketing Consent Statement. 

Atzīmējot šo rūtiņu, es piekrītu, ka SAP izmanto manu 
kontaktinformāciju, lai sūtītu ziņas par SAP produktiem 
un pakalpojumiem atbilstoši SAP Marketing Consent 

Statement. 

Jaunumi par SAP produktiem un pakalpojumiem. 
Ievērojot attiecīgo nodrošinājumu un jūsu piekrišanu, 
SAP var izmantot jūsu vārdu, e-pasta un pasta adresi, 
tālruņa numuru, amata nosaukumu un 
pamatinformāciju par jūsu darba devēju (nosaukumu, 
adresi un darbības nozari), kā arī mijiedarbību profilu, 
pamatojoties uz iepriekšējām mijiedarbībām ar SAP 
(iepriekšējie pirkumi, dalība vebināros, semināros vai 
pasākumos vai (tīmekļa) pakalpojumu izmantošana — 
papildinformācija par šo tēmu ir atrodama rīkā TrustArc 
Consent Manager, kas ir parādīts attiecīgajā SAP tīmekļa 
vietnē), lai jūs saņemtu aktuālo informāciju par jaunāko 
produktu laišanu tirgū, programmatūras 
atjauninājumiem, programmatūras jauninājumiem, 
īpašajiem piedāvājumiem un citu informāciju par SAP 
programmatūru un pakalpojumiem (ieskaitot ar 
mārketingu saistītus informatīvos ziņojumus), kā arī par 
SAP pasākumiem un lai varētu parādīt atbilstošu saturu 
SAP tīmekļa vietnēs. Saistībā ar šīm mārketinga 
aktivitātēm SAP trešo personu sociālajiem tīkliem vai 
citiem tīmekļa piedāvājumiem (piemēram, Twitter, 
LinkedIn, Facebook, Instagram vai Google) var 
nodrošināt lietotāja ID ar atsauces tagu, kur tad šī 
informācija tiek salāgota ar sociālo tīklu datiem vai pašu 
tīmekļa piedāvājumu datu bāzēm, lai parādītu jums 
atbilstošāku informāciju. 



 

 

Paziņojums par piekrišanu Personas datu apstrādes darbība 

Jā, es piekrītu atļaut SAP izmantot mana profila datus 
un padarīt manu profilu publiski pieejamu, un parādīt 
mana profila publiskos atribūtus SAP tīmekļa vietnēs, 
kā noteikts paziņojumā par konfidencialitāti. 

Lietotāju profilu izveide. SAP sniedz jums iespēju 
izmantot savus tīmekļa piedāvājumus, tostarp forumus, 
emuārus un tīklus (piemēram, SAP Community), kas 
saistīti ar šo tīmekļa vietni, kur jums ir jāreģistrējas un 
jāizveido lietotāja profils. Lietotāju profili nodrošina 
iespēju parādīt citiem lietotajiem jūsu personisko 
informāciju, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar jūsu 
vārdu, fotoattēlu, sociālo vietņu kontiem, pasta vai e-
pasta adresi (vai abas), tālruņa numuru, interesēm, 
prasmēm un pamatinformāciju par jūsu uzņēmumu. 

Šie profili var būt saistīti ar atsevišķu SAP tīmekļa 
piedāvājumu vai, ja tie ir izveidoti SAP Cloud Platform 
identitāšu autentifikācijas pakalpojumā, var sniegt 
iespēju piekļūt citiem SAP un/vai citu SAP grupas 
organizāciju tīmekļa piedāvājumiem (neatkarīgi no 
sniegtās piekrišanas, kas minēta tālāk sadaļā “Jūsu 
personas datu nodošana citiem SAP uzņēmumiem”). 
Tomēr vienmēr tā ir jūsu izvēle, kuru no šiem papildu 
tīmekļa piedāvājumiem izmantot, un jūsu personas dati 
tiek nosūtīti uz tiem tikai tad, kad pirmoreiz tiem 
piekļūstiet. Ņemiet vērā, ka bez jūsu piekrišanas, lai SAP 
veidotu šādus lietotāju profilus, SAP nevarēs jums 
piedāvāt šādus pakalpojumus gadījumos, kad jūsu 
piekrišana ir likumīga prasība, lai SAP varētu jums šādus 
pakalpojumus nodrošināt. 

Jebkurā tīmekļa piedāvājumā papildus tam, ka tiek 
nodrošināta piekļuve, jūsu profils tiek izmantots, lai 
personalizētu mijiedarbību ar citiem lietotājiem 
(piemēram, ziņojumapmaiņu vai sekošanas 
funkcionalitāti), un SAP to izmanto, lai uzlabotu saziņas 
un sadarbības kvalitāti, izmantojot šos piedāvājumus, 
un lai SAP varētu nodrošināt spēļošanas elementus 
(spēļošana ir process, kurā jau esošos objektos, 
piemēram, tīmekļa vietnē, uzņēmuma 
lietojumprogrammā vai tiešsaistes sabiedrībā tiek 
integrēta spēles mehānika, lai rosinātu dalību, 
iesaistīšanos un uzticību). Vislielākajā mērā, ko atbalsta 
attiecīgais tīmekļa piedāvājums, varat izmantot attiecīgā 
tīmekļa piedāvājuma funkcionalitāti, lai noteiktu, kādu 
informāciju vēlaties kopīgot. 



 

 

Savu personas datu ievadīšana šajā laukā un 
noklikšķināšana uz iesniegšanas, apliecina jūsu 
piekrišanu tam, ka SAP apstrādā jūsu īpašās datu 
kategorijas, kā aprakstīts paziņojumā par 

konfidencialitāti. 

Īpašās personas datu kategorijas. Saistībā ar 
reģistrēšanos vai piekļuves nodrošināšanu pasākumam 
vai semināram SAP var lūgt informāciju par jūsu 
veselību, lai noskaidrotu, vai pasākumā nebūs kādas 
personas ar invaliditāti vai īpašu diētu, un tam laikus 
sagatavotos. Šādas informācijas izmantošanas pamata ir 
jūsu sniegtā piekrišana. 

Ņemiet vērā — ja nenorādīsit informāciju par invaliditāti 
vai īpašu diētu, SAP nevarēs attiecīgi sagatavoties. 

Paziņojums par piekrišanu Personas datu apstrādes darbība 

Jā, es piekrītu, ka SAP padara manu pasākuma profilu 
publiski pieejamu pasākuma apmeklētājiem un parāda 
mana profila publiskos atribūtus SAP notikuma tīmekļa 
vietnēs un mobilajās lietojumprogrammās. 

Pasākuma profilēšana. Ja reģistrējaties SAP 
pasākumam, semināram vai vebināram, SAP var 
kopīgot dalībnieku pamatinformāciju (jūsu vārdu, 
uzņēmumu un e-pasta adresi) ar citiem šī paša 
pasākuma, semināra vai vebināra dalībniekiem saziņas 
un ideju apmaiņas nolūkā. 

Es piekrītu, ka SAP drīkst kopīgot informāciju, ko 
esmu šeit sniedzis, ar SAP grupu, lai arī viņi varētu 
man nosūtīt ar mārketingu saistītu papildu 
informāciju. 

Atzīmējot šo rūtiņu, es piekrītu, ka SAP var kopīgot 

kontaktinformāciju, ko esmu iesniedzis grupā SAP 

Group, lai sūtītu man ar mārketingu saistītu papildu 
informāciju. 

 

Jūsu personas datu nodošana citiem SAP 
uzņēmumiem. SAP var pārsūtīt jūsu personas datus 
citām SAP grupas organizācijām. Pašreizējo SAP grupas 
organizāciju sarakstu var apskatīt šeit. Šādos 
gadījumos šīs organizācijas izmantos šos personas 
datus tādiem pašiem nolūkiem un ar tādiem pašiem 
nosacījumiem, kā minēts iepriekš sadaļā C. 

Es piekrītu, ka SAP drīkst pārsūtīt manus iepriekš 
minētos reģistrācijas datus <to SAP partneru 
uzņēmumu saraksts, kas saņemtu šos datus> šeit 
aprakstītajiem mērķiem. 

Jūsu personas datu nodošana citām trešajām pusēm. 
Pēc jūsu pieprasījuma, kā norādīts ar jūsu piekrišanu, 
SAP pārsūtīs jūsu reģistrācijas datus uz uzņēmumiem, 
kas minēti reģistrācijas lapā. Šie uzņēmumi izmantos 
jūsu reģistrācijas datus to dalībai pasākumā, un viņiem 
ir pienākums šos datus pēc pasākuma izdzēst. Ja 
uzņēmums domā izmantot jūsu datus kādam citam 
nolūkam, tas sazinās ar jums, lai paskaidrotu, kā un 
kādiem citiem nolūkiem tas izmantos jūsu reģistrācijas 
datus. 
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