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W przypadkach wskazanych poniżej firma SAP będzie wykorzystywać Dane osobowe Użytkownika
w sposób określony poniżej po otrzymaniu od Użytkownika uprzedniej zgody na określone operacje
przetwarzania.

Oświadczenie o zgodzie

Operacja przetwarzania danych osobowych

Czy chce Pan/Pani otrzymywać dodatkowe informacje o
produktach i usługach firmy SAP wraz z informacjami,
które dotyczą tego zapytania? Zaznaczenie tego pola
oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie przez
[podmiot SAP] danych kontaktowych zgodnie
z Oświadczeniem o zgodzie na działania
marketingowe SAP.

Najnowsze informacje na temat produktów i usług
firmy SAP. Z zastrzeżeniem odpowiedniego
postanowienia i po uzyskaniu zgody Użytkownika, firma
SAP może wykorzystywać jego imię i nazwisko, adres
email i adres korespondencyjny, numer telefonu,
stanowisko Użytkownika oraz podstawowe informacje
na temat jego pracodawcy (nazwa, adres i branża) oraz
profil interakcji utworzony na podstawie wcześniejszych
interakcji z firmą SAP (wcześniejsze zakupy, wcześniejszy
udział w webinariach, seminariach czy zdarzeniach lub
wcześniejsze korzystanie z usług (sieciowych) —
dodatkowe szczegółowe informacje na ten temat
znajdują się w aplikacji TrustArc Consent Manager
wyświetlanej w odpowiedniej witrynie internetowej
firmy SAP) w celu przekazywania Użytkownikowi na
bieżąco najnowszych informacji na temat produktów,
aktualizacji oprogramowania, uaktualnień
oprogramowania, ofert specjalnych i innych informacji
na temat oprogramowania i usług firmy SAP (w tym
biuletynów powiązanych z marketingiem) oraz zdarzeń
firmy SAP oraz w celu wyświetlania odpowiedniej treści
w witrynach internetowych firmy SAP. W związku z
takimi czynnościami powiązanymi z marketingiem firma
SAP może przekazywać zahaszowany identyfikator
użytkownika sieciom społecznościowym obsługiwanym
przez podmiot zewnętrzny lub innym ofertom
sieciowym (takim jak Twitter, LinkedIn, Facebook,
Instagram lub Google), gdzie informacje te są
dopasowywane do danych sieci społecznościowych lub
baz danych ofert sieciowych w celu wyświetlenia
bardziej przydatnych informacji.

Zaznaczenie poniżej odpowiedniego kanału jest
równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie
przez firmę SAP danych kontaktowych do wysyłania
informacji o produktach i usługach firmy SAP zgodnie
z Oświadczeniem o zgodzie na działania
marketingowe SAP.
Zaznaczenie tego pola jest równoznaczne z wyrażeniem
zgody na wykorzystywanie przez firmę SAP danych
kontaktowych do wysyłania informacji o produktach
i usługach firmy SAP zgodnie z Oświadczeniem
o zgodzie na działania marketingowe SAP.
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Tak, wyrażam zgodę na używanie przez firmę SAP
danych z mojego profilu i udostępnienie mojego profilu
publicznie oraz wyświetlanie publiczne atrybutów
mojego profilu w witrynach internetowych SAP,
zgodnie z dalszym opisem w oświadczeniu
o prywatności.

Tworzenie profili użytkowników. Firma SAP oferuje
Użytkownikowi możliwość korzystania ze swoich ofert
sieciowych, w tym forów, blogów i sieci (takich jak SAP
Community) powiązanych z tą witryną internetową,
które wymagają od Użytkownika zarejestrowania się i
utworzenia profilu użytkownika. Profile użytkownika
umożliwiają wyświetlanie innym użytkownikom danych
osobowych Użytkownika, takich jak między innymi imię
i nazwisko, zdjęcie, konta w mediach
społecznościowych, adres korespondencyjny lub adres
e-mail albo oba adresy, numer telefonu,
zainteresowania, umiejętności oraz podstawowe
informacje na temat firmy Użytkownika.
Profile te mogą dotyczyć jednej oferty sieciowej firmy
SAP lub, w przypadku utworzenia ich w usłudze
uwierzytelniania tożsamości dostępnej w rozwiązaniu
SAP Cloud Platform, mogą również umożliwiać
Użytkownikowi uzyskanie dostępu do innych ofert
sieciowych firmy SAP czy innych podmiotów Grupy SAP
albo obu typów ofert (niezależnie od zgody udzielonej
poniżej w punkcie „Przekazywanie Danych osobowych
Użytkownika innym firmom SAP”). Jednak to zawsze
użytkownik wybiera, z których dodatkowych ofert
sieciowych będzie korzystać, a jego Dane osobowe
zostaną przesłane do takich ofert po uzyskaniu do nich
dostępu przez Użytkownika po raz pierwszy. Należy
pamiętać, że w przypadku niewyrażenia zgody na
utworzenie przez firmę SAP takich profilów użytkownika
firma SAP nie będzie w stanie oferować Użytkownikowi
usług, które zgodnie z wymogiem prawnym mogą być
świadczone przez firmę SAP na rzecz Użytkownika
wyłącznie po uzyskaniu jego zgody.
W ramach jakiejkolwiek oferty sieciowej, poza samym
zapewnianiem dostępu, profil użytkownika jest
wykorzystywany do personalizowania interakcji z
innymi użytkownikami (na przykład poprzez wysyłanie
komunikatów czy wykonywanie funkcji) oraz do
wspierania przez firmę SAP jakości komunikacji i
współpracy za pośrednictwem takich ofert oraz do
dostarczania przez firmę SAP elementów grywalizacji
(grywalizacja to proces polegający na umieszczaniu w
istniejących już elementach, takich jak witrynie
internetowej, aplikacji dla przedsiębiorstw czy
społeczności internetowej, mechanizmów gry, aby
zachęcać do udziału, zaangażowania i lojalności). W
największym zakresie umożliwianym przez odpowiednią
ofertę sieciową Użytkownik może korzystać z funkcji
odpowiedniej oferty sieciowej w celu określenia
informacji, które chce udostępniać.

Wprowadzenie danych osobowych w tym polu
i kliknięcie opcji wysłania oznacza zgodę na
przetwarzanie przez SAP specjalnych kategorii danych
zgodnie opisem w oświadczeniu o prywatności.

Specjalne kategorie Danych osobowych. W związku ze
zgłoszeniem udziału w zdarzeniu czy seminarium oraz
zapewnieniem dostępu do nich firma SAP może
poprosić Użytkownika o przekazanie informacji na
temat jego zdrowia w celu zidentyfikowania osób
niepełnosprawnych lub ze specjalnymi wymaganiami
dietetycznymi, aby zapewnić im odpowiednią opiekę
przez cały czas trwania zdarzenia. Jakiekolwiek
wykorzystanie informacji jest uzależnione od zgody
udzielonej przez Użytkownika zgodnie z niniejszym
Oświadczeniem o ochronie prywatności.
Należy pamiętać, że w przypadku nieprzekazania
informacji o niepełnosprawności lub specjalnych
wymaganiach dietetycznych firma SAP nie będzie w
stanie przedsięwziąć odpowiednich środków
ostrożności.
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Tak, wyrażam zgodę na publiczne udostępnienie przez
SAP mojego profilu wydarzenia uczestnikom
wydarzenia oraz wyświetlanie atrybutów mojego
profilu w witrynach internetowych i aplikacjach
mobilnych SAP związanych z wydarzeniem.

Profilowanie zdarzeń. W przypadku zgłoszenia udziału
w zdarzeniu, seminarium czy webinarium firmy SAP
może ona udostępnić podstawowe informacje na
temat uczestnika (jego imię i nazwisko, firmę i adres email) innym uczestnikom tego samego zdarzenia,
seminarium czy webinarium na potrzeby komunikacji i
wymiany pomysłów.

Wyrażam zgodę na udostępnienie przez firmę SAP
informacji podanych tu przeze mnie grupie SAP, aby
umożliwić firmie SAP wysyłanie do mnie dodatkowej
komunikacji związanej z marketingiem.

Przekazywanie Danych osobowych Użytkownika
innym firmom SAP. Firma SAP może przekazywać
Dane osobowe Użytkownika innym podmiotom w
Grupie SAP. Bieżąca lista podmiotów grupy SAP jest
dostępna tutaj. W takich sytuacjach podmioty te będą
wykorzystywać Dane osobowe w takich samych celach
i na tych samych warunkach, jak określone w sekcji C
powyżej.

Zaznaczenie tego pola jest równoznaczne
z wyrażeniem zgody na udostępnianie danych
kontaktowych przez firmę SAP Grupie SAP w celu
wysyłania dodatkowej komunikacji związanej
z marketingiem.

Wyrażam zgodę na przekazanie przez firmę SAP
moich danych rejestracyjnych firmom <lista firm
partnerskich SAP, które otrzymają dane> do celów
wskazanych w niniejszym dokumencie.

Przekazywanie Danych osobowych Użytkownika
innym firmom. Na życzenie Użytkownika
odzwierciedlone w wyrażonej przez niego zgodzie firma
SAP przekaże dane rejestracyjne Użytkownika firmom
wymienionym na stronie rejestracji. Firmy te będą
wykorzystywać dane rejestracyjne Użytkownika do
celów związanych z udziałem w zdarzeniu, po czym
mają obowiązek je usunąć. Jeśli firma zamierza
wykorzystać dane Użytkownika do innych celów,
skontaktuje się z nim, aby wyjaśnić, w jaki sposób
i w jakich celach będzie wykorzystywać jego dane
rejestracyjne.
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