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In de volgende gevallen gebruikt SAP uw Persoonsgegevens zoals hieronder beschreven uitsluitend nadat 
u vooraf toestemming hebt gegeven voor de desbetreffende verwerkingsactiviteiten. 

 
 

Toestemmingsverklaring Verwerking van persoonsgegevens 

Wilt u naast de door u gevraagde informatie graag 
aanvullende informatie over producten en services van 
SAP ontvangen? Als u dit vakje aanvinkt, gaat u ermee 
akkoord dat uw contactgegevens door [SAP Entity] 
worden gebruikt conform de Toestemmingsverklaring 

voor marketing van SAP. 

Door het betreffende kanaal hieronder in te schakelen, 
ga ik ermee akkoord dat mijn contactgegevens door 
SAP kunnen worden gebruikt om mij nieuws toe te 
sturen over SAP-producten en -services in 
overeenstemming met de Toestemmingsverklaring 

voor marketing van SAP. 

Door dit vakje in te schakelen, ga ik ermee akkoord dat 
mijn contactgegevens door SAP kunnen worden 
gebruikt om mij nieuws toe te sturen over SAP-
producten en -services in overeenstemming met de 
Toestemmingsverklaring voor marketing van SAP. 

Nieuws over producten en diensten van SAP. Conform 
de desbetreffende bepaling en indien u toestemming 
hebt gegeven, kan SAP uw naam, post-/e-mailadres, 
telefoonnummer en functie en elementaire informatie 
over uw werkgever (naam, adres en sector) evenals een 
interactieprofiel op basis van eerdere interacties met 
SAP gebruiken om u op de hoogte te houden van de 
nieuwste productaankondigingen, software-updates, 
software-upgrades, speciale aanbiedingen en andere 
informatie over software en services van SAP (inclusief 
via marketinggerelateerde nieuwsbrieven) en 
evenementen van SAP en om relevante inhoud weer te 
geven op websites van SAP. Bij eerdere interacties gaat 
het om aankopen, deelname aan webinars, seminars of 
evenementen of het gebruik van (web)services. Meer 
informatie hierover vindt u in de TrustArc Consent 
Manager op de relevante SAP-website. In het kader van 
deze marketinggerelateerde activiteiten kan SAP een 
gehashte gebruikers-ID leveren aan sociale netwerken 
of andere weboplossingen van derden (zoals Twitter, 
LinkedIn, Facebook, Instagram of Google), waarna deze 
gegevens worden vergeleken met de gegevens van deze 
sociale netwerken of de eigen databases van deze 
weboplossingen om u van relevantere informatie te 
voorzien. 



 

 

Toestemmingsverklaring Verwerking van Persoonsgegevens 

Ja, ik bevestig dat SAP mijn profielgegevens mag 
gebruiken, mijn profiel algemeen toegankelijk mag 
maken en de publieke attributen van mijn profiel mag 
weergeven op websites van SAP, zoals nader 
omschreven in de privacyverklaring. 

Gebruikersprofielen maken. SAP biedt u de optie om 
haar weboplossingen te gebruiken, waaronder forums, 
blogs en netwerken (zoals de SAP Community) die 
gekoppeld zijn aan deze website en waarvoor u zich 
moet registreren en een gebruikersprofiel moet maken. 
Gebruikersprofielen bieden de optie om persoonlijke 
informatie over u aan andere gebruikers te tonen, 
inclusief maar niet beperkt tot uw naam, foto, 
socialemedia-accounts, post- en/of e-mailadres, 
telefoonnummer, persoonlijke interesses en 
vaardigheden evenals elementaire informatie over uw 
bedrijf. 

Deze profielen kunnen betrekking hebben op één 
specifieke weboplossing van SAP of, indien ze zijn 
gemaakt in de SAP Cloud Platform Identity 
Authentication Service, ook toegang bieden tot andere 
weboplossingen van SAP en/of van andere entiteiten 
van SAP Group (ongeacht eventuele toestemming die is 
verleend uit hoofde van het artikel "Doorsturen van uw 
Persoonsgegevens naar andere SAP-bedrijven" 
hieronder). Het is echter altijd uw eigen keuze welke 
van deze aanvullende weboplossingen u gebruikt. Uw 
Persoonsgegevens worden pas naar deze oplossingen 
verzonden wanneer u ze voor het eerst gebruikt. Houd 
er rekening mee dat wanneer u SAP geen toestemming 
geeft om dergelijke gebruikersprofielen te maken, SAP u 
geen services kan leveren waarvoor uw toestemming 
wettelijk verplicht is. 

Binnen elke weboplossing wordt uw profiel behalve 
voor het verstrekken van toegang ook gebruikt om uw 
interactie met andere gebruikers te personaliseren 
(bijvoorbeeld via messaging of volgfunctionaliteit). 
Bovendien gebruikt SAP uw profiel om de kwaliteit van 
de communicatie en samenwerking via dergelijke 
oplossingen te verbeteren en om 
gamificationelementen te leveren (gamification is het 
proces waarbij iets wat al bestaat, zoals een website, 
een enterpriseapplicatie of een online community, 
wordt voorzien van game-elementen om deelname, 
betrokkenheid en loyaliteit te bevorderen). U kunt, voor 
zover dit door de desbetreffende weboplossing wordt 
ondersteund, de functionaliteit van de weboplossing 
gebruiken om te bepalen welke informatie u wilt delen. 



 

 

Als u uw persoonsgegevens in dit veld invult en op de 
verzendknop klikt, geeft u SAP daarmee toestemming 
om uw bijzondere gegevenscategorieën te verwerken 
zoals wordt omschreven in de Privacyverklaring. 

Bijzondere categorieën Persoonsgegevens. In verband 
met de registratie voor en het verstrekken van toegang 
tot een evenement of seminar kan SAP om informatie 
over uw gezondheid vragen om vast te stellen of u een 
beperking of bijzondere dieetwens hebt, zodat hier 
tijdens het evenement rekening mee kan worden 
gehouden. Dergelijke informatie kan SAP uitsluitend 
gebruiken als u daarvoor toestemming verleent. 

Houd er rekening mee dat SAP niet de benodigde 
voorzorgsmaatregelen kan treffen als u geen informatie 
over beperkingen of bijzondere dieetwensen verstrekt. 

Toestemmingsverklaring Verwerking van Persoonsgegevens 

Ja, ik bevestig dat SAP mijn evenementprofiel 
algemeen toegankelijk mag maken voor 
evenementdeelnemers en dat de openbare attributen 
van mijn profiel mogen worden weergegeven op 
evenementwebsites en mobiele applicaties van SAP. 

Evenementenprofilering. Als u zich registreert voor 
een evenement, seminar of webinar van SAP, kan SAP 
elementaire deelnemersgegevens (naam, bedrijf en e-
mailadres) delen met andere deelnemers aan hetzelfde 
evenement, seminar of webinar met het oog op de 
communicatie en de uitwisseling van ideeën. 

Ik bevestig dat de informatie die ik uit hoofde van dit 
document heb verstrekt door SAP mag worden 

gedeeld met SAP Group zodat ook van daaruit 
aanvullende marketinggerelateerde berichten naar 
mij kunnen worden verstuurd. 

Door dit vakje in te schakelen, ga ik ermee akkoord 
dat SAP de contactgegevens die ik opgeef kan 

delen binnen de SAP Group om mij aanvullende 
marketinggerelateerde communicatie toe te sturen. 

 

Doorsturen van uw Persoonsgegevens naar andere 
SAP-bedrijven. SAP kan uw Persoonsgegevens 
doorsturen naar andere entiteiten binnen SAP Group. 
Hier vindt u de huidige lijst met entiteiten waar SAP 
Group uit bestaat. In dergelijke gevallen gebruiken 
deze entiteiten de Persoonsgegevens voor dezelfde 
doeleinden en conform dezelfde voorwaarden als 
beschreven in artikel C hierboven. 

Ik bevestig dat SAP mijn bovenstaande 
registratiegegevens voor de hier omschreven 
doeleinden mag versturen naar <lijst met SAP-
partnerbedrijven die de gegevens zouden 
ontvangen>. 

Doorsturen van uw Persoonsgegevens naar andere 
derden. SAP stuurt op uw verzoek, zoals dit wordt 
aangegeven door de door u verleende toestemming, 
uw registratiegegevens door naar de bedrijven die op 
de registratiepagina worden genoemd. Deze bedrijven 
gebruiken uw registratiegegevens voor de doeleinden 
van hun deelname aan het evenement en staan onder 
de verplichting deze gegevens na afloop te verwijderen. 
Indien bedrijven van plan zijn uw gegevens voor andere 
doeleinden te gebruiken, nemen ze contact met u op 
om uit te leggen hoe en voor welke andere doeleinden 
ze uw registratiegegevens willen gebruiken. 
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