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I følgende tilfeller vil SAP bare bruke persondataene dine som ytterligere beskrevet nedenfor, etter at du på 
forhånd har samtykket til de aktuelle behandlingsoperasjonene. 

 
 

Samtykkeerklæring Behandlingsoperasjon for persondata 

Vil du motta mer informasjon om SAPs produkter og 
tjenester sammen med informasjonen du får i 
forbindelse med denne forespørselen? Ved å merke av i 
denne boksen samtykker du til at kontaktdetaljene dine 
brukes av [SAP-entitet] i henhold til 
Samtykkeerklæringen for SAP-markedsføring. 

Ved å merke av for den aktuelle kanalen nedenfor 
godtar jeg at kontaktdetaljene mine kan brukes av SAP 
til å sende meg nyheter om SAP-produkter og -tjenester 
i henhold til samtykkeerklæringen for SAP-

markedsføring. 

Ved å krysse av i denne boksen godtar jeg at 
kontaktdetaljene mine kan brukes av SAP til å sende 
meg nyheter om SAP-produkter og -tjenester i henhold 
til samtykkeerklæringen for SAP-markedsføring. 

Nyheter om SAPs produkter og tjenester I henhold til 
aktuelle lovbestemmelser og etter samtykke fra deg kan 
SAP bruke navnet ditt, e-post- og postadresse, 
telefonnummer, stillingstittel og grunnleggende 
informasjon om arbeidsgiveren din (navn, adresse og 
bransje) samt en interaksjonsprofil basert på tidligere 
interaksjoner med SAP (tidligere kjøp, deltakelse på 
webinarer, seminarer eller arrangementer eller bruk av 
(web-)tjenester – du finner ytterligere detaljer om dette 
emnet i TrustArc Consent Manager som vises på det 
aktuelle SAP-webområdet) for å holde deg oppdatert 
om siste nytt om produktkunngjøringer, 
programvareoppdateringer, 
programvareoppgraderinger, spesialtilbud og annen 
informasjon om SAPs programvare og tjenester 
(inkludert markedsrelaterte nyhetsbrev) samt SAP-
arrangementer, og for å vise relevant innhold på SAPs 
webområder. I forbindelse med disse 
markedsføringsrelaterte aktivitetene kan SAP oppgi en 
hashbruker-ID til tredjepartsdrevne sosiale nettverk 
eller andre webtilbud (for eksempel Twitter, LinkedIn, 
Facebook, Instagram eller Google), der denne 
informasjonen deretter avstemmes mot data fra de 
sosiale nettverkene eller mot webtilbudenes egne 
databaser for å kunne vise deg mer relevant 
informasjon. 



 

 

Samtykkeerklæring Behandlingsoperasjon for persondata 

Ja, jeg tillater at SAP bruker mine profildata og gjør 
profilen min offentlig tilgjengelig, og at de viser de 
offentlige attributtene i profilen min på SAP-nettsider, 
som ytterligere beskrevet i 
databeskyttelseserklæringen. 

Opprette brukerprofiler. SAP gir deg mulighet til å 
bruke deres nettilbud, blant annet forum, blogger og 
nettverk (for eksempel SAP Community) som er knyttet 
til dette webområdet, og som krever at du registrerer 
deg og oppretter en brukerprofil. I brukerprofilen kan 
du velge om du vil vise personopplysninger om deg selv 
til andre brukere, inkludert men ikke begrenset til navn, 
bilde, kontoer for sosiale medier, post- eller e-
postadresse, eller begge deler, telefonnummer, 
personlige interesser, kompetanse og grunnleggende 
informasjon om firmaet. 

Disse profilene kan gjelde et enkelt webtilbud fra SAP 
eller, hvis de er opprettet i SAP Cloud Platform Identity 
Authentication Service, de kan også gi deg tilgang til 
andre webtilbud fra SAP eller andre entiteter i SAP-
konsernet, eller begge deler (uavhengig av om annet 
samtykke er gitt i avsnittet "Videresende personlige 
data til andre SAP-selskaper" nedenfor). Det er 
imidlertid alltid opp til deg å velge hvilke av disse ekstra 
nettilbudene du vil bruke, og persondataene dine blir 
bare videresendt til dem når du åpner dem for første 
gang. Vær oppmerksom på at hvis du ikke samtykker til 
at SAP kan opprette slike brukerprofiler, vil ikke SAP 
kunne tilby deg slike tjenester hvis samtykke er et 
lovbestemt krav for at SAP skal kunne levere disse 
tjenestene til deg. 

I alle nettilbud brukes profilen din, utover bare å gi 
tilgang, til å persontilpasse interaksjon med andre 
brukere (for eksempel via meldinger eller 
følgefunksjoner) og for at SAP skal kunne utvikle 
kvaliteten på kommunikasjon og samarbeid via slike 
tilbud, og slik at SAP kan levere spillifiseringselementer 
(spillifisering er å ta noe som allerede finnes, for 
eksempel et nettsted, en bedriftsapplikasjon eller et 
onlinesamfunn, og integrere spillteknologi i det for å 
motivere til deltakelse, engasjement og lojalitet). I så 
stor utstrekning som støttes av det relevante 
webtilbudet, kan du bruke funksjonene i det aktuelle 
webtilbudet for å bestemme hva slags informasjon du 
vil dele. 



 

 

Ved å oppgi dine personlige data i dette feltet og klikke 
på Send gir du samtykke til at SAP kan behandle de 
spesielle kategoriene av dataene dine, som beskrevet i 
databeskyttelseserklæringen. 

Særlige kategorier av persondata. I forbindelse med 
registrering for og levering av tilgang til et arrangement 
eller seminar kan SAP be deg om helseinformasjon for å 
kunne identifisere og ta hensyn til personer som har 
funksjonshemninger eller særlige diettkrav i løpet av 
arrangementet. All slik informasjonsbruk er basert på 
samtykket du gir nedenfor. 

Merk at hvis du ikke oppgir slik informasjon om 
funksjonshemninger eller særlige diettkrav, vil SAP ikke 
ha mulighet til å ta eventuelle hensyn. 

Samtykkeerklæring Behandlingsoperasjon for persondata 

Ja, jeg tillater at SAP gjør arrangementsprofilen min 
offentlig tilgjengelig for arrangementsdeltakere, og at 
de viser de offentlige attributtene i profilen min på 
nettsteder for SAP-arrangementer og 
mobilapplikasjoner. 

Arrangementsprofilering. Hvis du melder deg på et 
arrangement, seminar eller webinar hos SAP, kan SAP 
dele grunnleggende deltakerinformasjon (navn, firma 
og e-postadresse) med andre deltakere på samme 
arrangement, seminar eller webinar for å legge til rette 
for kommunikasjon og utveksling av ideer. 

Jeg tillater at SAP deler informasjonen jeg har gitt 
nedenfor med SAP-konsernet slik at de også kan 
sende mer markedsrelatert informasjon til meg. 

Ved å krysse av i denne boksen godtar jeg at SAP kan 
dele kontaktdetaljene jeg oppgir innenfor SAP-

konsernet for å sende meg ytterligere 
markedsrelatert informasjon. 

 

Videresending av persondata til andre SAP-selskaper. 
SAP kan overføre persondataene dine til andre 
entiteter i SAP-konsernet. Den aktuelle listen over 
entiteter i SAP-konsernet finnes her. I slike tilfeller 
bruker disse entitetene deretter persondataene til 
samme formål og ifølge samme betingelser som 
beskrevet i avsnitt C. over. 

Jeg tillater at SAP overfører registreringsdataene 
mine ovenfor til <liste over SAP-partnerselskaper 
som vil motta dataene> til samme formål som 
beskrevet her. 

Videresending av persondata til andre tredjeparter. På 
forespørsel fra deg, indikert gjennom samtykke fra deg, 
vil SAP overføre registreringsdataene dine til firmaene 
som står oppført på registreringssiden. Firmaene vil 
bruke registreringsdataene dine til deltakelse på 
arrangementet og er forpliktet til å slette dataene etter 
dette. Hvis et firma har til hensikt å bruke dataene dine 
til noen andre formål, vil de kontakte deg for å forklare 
hvordan og til hvilke andre formål de vil bruke 
registreringsdataene dine. 
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