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Nos casos que se seguem, a SAP apenas utilizará os seus Dados Pessoais tal como detalhado abaixo, 
depois do seu consentimento prévio relativo às operações de tratamento relevantes. 

 
 

Declaração de Consentimento Operação de Tratamento de Dados Pessoais 

Gostaria de receber informações adicionais sobre 
produtos e serviços da SAP, além de informações 
relativas a esta consulta? Ao marcar este campo, aceita 
que os seus detalhes de contacto sejam utilizados por 
[Entidade SAP], de acordo com a Declaração de 

Consentimento de Marketing da SAP. 

Ao marcar o canal correspondente abaixo, aceito que 
os meus detalhes de contacto podem ser utilizados pela 
SAP para me enviar novidades sobre os Produtos e 
Serviços da SAP, de acordo com a Declaração de 

Consentimento de Marketing da SAP. 

Ao marcar esta caixa, aceito que os meus detalhes de 
contacto podem ser utilizados pela SAP para me enviar 
novidades sobre os Produtos e Serviços da SAP, de 
acordo com a Declaração de Consentimento de 

Marketing da SAP. 

Novidades sobre Produtos e Serviços da SAP. Sob 
reserva de uma disposição correspondente e do seu 
consentimento, a SAP poderá utilizar o seu nome, 
endereço de e-mail e postal, número de telefone, cargo 
e informações básicas sobre o seu empregador (nome, 
endereço e sector), bem como um perfil de interação 
baseado em interações anteriores com a SAP 
(aquisições, participações em webinars, seminários, 
eventos ou utilização de serviços (Web) anteriores - 
mais detalhes sobre este tópico poderão ser 
encontrados no TrustArc Consent Manager apresentado 
na página Web relevante da SAP), para o manter 
atualizado sobre os mais recentes anúncios de 
produtos, atualizações e upgrades de software, ofertas 
especiais e outras informações sobre o software e os 
serviços da SAP (incluindo newsletters relacionadas com 
marketing), assim como eventos da SAP, e para 
apresentar conteúdo relevante nas páginas Web da 
SAP. Em conjunto com estas atividades relacionadas 
com marketing, a SAP poderá fornecer um ID de 
utilizador com hash para redes sociais operadas por 
terceiros ou outras ofertas Web (como Twitter, 
LinkedIn, Facebook, Instagram ou Google), onde estas 
informações são comparadas com os dados das redes 
sociais ou com as bases de dados próprias das ofertas 
Web, de modo a apresentar-lhe informações mais 
relevantes. 



 

 

Declaração de Consentimento Operação de Tratamento de Dados Pessoais 

Sim, aceito que a SAP utilize os dados do meu perfil, 
disponibilize publicamente o meu perfil e apresente os 
atributos públicos do meu perfil nas páginas Web da 
SAP, tal como definido na Declaração de 

Privacidade. 

Criação de perfis de utilizador. A SAP oferece-lhe a 
opção de utilizar as ofertas Web, que incluem fóruns, 
blogs e redes (como a SAP Community), ligadas a esta 
página Web, que requerem que se registe e crie um 
perfil de utilizador. Os perfis de utilizador oferecem a 
opção de apresentar informações pessoais sobre si a 
outros utilizadores, incluindo, nomeadamente, o seu 
nome, fotografia, contas de redes sociais, endereço de 
e-mail, postal ou ambos, número de telefone, 
interesses pessoais, competências e informações 
básicas sobre a sua empresa. 

Estes perfis podem referir-se a uma oferta Web 
individual da SAP ou, caso sejam criados num Serviço 
SAP Identity Authentication, poderão também permitir 
que aceda a outras ofertas Web da SAP, de outras 
entidades do Grupo SAP, ou de ambos 
(independentemente de qualquer consentimento 
concedido ao abrigo da secção “Reencaminhamento 
dos seus Dados Pessoais para outras empresas SAP”, 
abaixo incluída). Contudo, a opção sobre quais das 
ofertas Web adicionais utiliza é sempre sua e os seus 
Dados Pessoais só serão reencaminhados para essas 
ofertas, depois de efetuar o acesso inicial às mesmas. 
Considere que se não der o seu consentimento para a 
SAP criar estes perfis de utilizador, a SAP não poderá 
oferecer-lhe os serviços para os quais o seu 
consentimento é um requisito legal para que a SAP 
possa fornecer-lhe esses serviços. 

No âmbito de qualquer oferta Web, além da mera 
disponibilização de acesso, o seu perfil é utilizado para 
personalizar a interação com outros utilizadores (por 
exemplo, por meio de mensagens ou da funcionalidade 
Seguir) e pela SAP para promover a qualidade da 
comunicação e a colaboração através dessas ofertas e 
para fornecer elementos de gamificação (gamificação é 
o processo de pegar num elemento que já existe como, 
por exemplo, uma página Web, uma aplicação 
empresarial ou uma comunidade online e integrar uma 
mecânica de jogos nesse elemento para incentivar a 
participação, o envolvimento e a fidelidade). Na maior 
medida possível suportada pela oferta Web relevante, 
pode utilizar as funcionalidades dessa oferta para 
determinar as informações que quer partilhar. 



 

 

Introduzir os seus dados pessoais neste campo e clicar 
em Enviar constitui o seu consentimento para que a 
SAP trate as suas categorias especiais de dados, tal 
como o descrito na Declaração de Privacidade. 

Categorias especiais de Dados Pessoais No âmbito do 
registo ou da disponibilização de acesso a um evento ou 
seminário, a SAP poderá solicitar informações sobre a 
sua saúde, com a finalidade de identificar e demonstrar 
consideração por indivíduos portadores de deficiência 
ou com necessidades dietéticas especiais, durante todo 
o evento. Esse tipo de utilização das informações 
baseia-se no consentimento que concede nos termos 
do aqui disposto. 

Considere que se não disponibilizar informações sobre 
deficiências ou necessidades dietéticas especiais, a SAP 
não poderá tomar as precauções necessárias. 

Declaração de Consentimento Operação de Tratamento de Dados Pessoais 

Sim, aceito que a SAP disponibilize publicamente o 
meu perfil do evento a outros participantes no evento 
e apresente os atributos públicos do meu perfil em 
páginas Web de eventos da SAP e aplicações móveis. 

Caracterização de eventos. Caso se registe num 
evento, seminário ou webinar da SAP, a SAP poderá 
partilhar informações básicas sobre a participação (o 
seu nome, empresa e endereço de e-mail) com outros 
participantes no mesmo evento, seminário ou webinar, 
para efeitos da comunicação e de troca de ideias. 

Aceito que a SAP pode partilhar as informações 
que disponibilizei aqui com o Grupo SAP, para que 
eles possam igualmente enviar-me comunicações 
adicionais relacionadas com marketing. 

Ao marcar esta caixa, aceito que a SAP pode partilhar 

os detalhes de contacto que disponibilizo no Grupo 

SAP para me enviar comunicações adicionais 
relacionadas com marketing. 

 

Reencaminhamento dos seus Dados Pessoais para 
outras empresas SAP. A SAP poderá transferir os seus 
Dados Pessoais para outras entidades no Grupo SAP. A 
lista atual de entidades do Grupo SAP encontra-se 
aqui. Nesses casos, estas entidades utilizarão os Dados 
Pessoais com as mesmas finalidades e sob as mesmas 
condições, que as resumidas acima nesta Secção C. 

Aceito que a SAP poderá transferir os meus dados de 
registo acima incluídos, para <lista de empresas 
parceiras da SAP que receberiam os dados>, com as 
finalidades aqui descritas. 

Reencaminhamento dos seus Dados Pessoais para 
outros Terceiros. Mediante um pedido seu, tal como 
indicado pelo seu consentimento, a SAP transferirá os 
seus dados de registo para as empresas enumeradas na 
página de registo. As empresas utilizarão os seus dados 
de registo com a finalidade de participarem no evento, 
estando obrigadas a eliminar os dados posteriormente. 
Caso uma empresa pretenda utilizar os seus dados com 
quaisquer outras finalidades, entrará em contacto 
consigo, de modo a explicar-lhe como e com que outras 

finalidades utilizará os seus dados de registo. 
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