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În următoarele cazuri, SAP va utiliza Datele dvs. personale doar conform detaliilor de mai jos, după ce vă 
dați consimțământul, în prealabil, în operațiunile de prelucrare relevante. 

 
 

Declarație de consimțământ Operațiune de prelucrare a datelor cu caracter personal 

Doriți să primiți informații suplimentare despre 
produsele și serviciile SAP împreună cu informații 
despre această cerere? Bifând această casetă, sunteți 
de acord ca detaliile dvs. de contact să fie utilizate de 
[Entitatea SAP] în conformitate cu Declarația de 

consimțământ pentru SAP Marketing. 

În urma verificării canalului respectiv de mai jos, sunt de 
acord ca detaliile mele de contact să poată fi utilizate 
de către SAP pentru a-mi trimite noutăți despre 
produsele și serviciile SAP, în conformitate cu 
Declarația de consimțământ pentru SAP Marketing. 

Bifând această casetă, sunt de acord ca detaliile mele 
de contact să poată fi utilizate de către SAP pentru a-mi 
trimite noutăți despre produsele și serviciile SAP, în 
conformitate cu Declarația de consimțământ pentru 

SAP Marketing. 

 

Noutăți despre produsele și serviciile SAP. În baza unei 
prevederi în acest sens și a consimțământului dvs., SAP 
poate utiliza numele dvs., adresa de e-mail și adresa 
poștală, numărul de telefon, funcția și informațiile de 
bază ale angajatorului dvs. (numele, adresa și sectorul 
industrial), precum și un profil de interacțiune bazat pe 
interacțiuni anterioare cu SAP (achiziții anterioare, 
participări la webinarii, seminarii sau evenimente sau 
utilizarea de servicii (web) – detalii suplimentare despre 
acest subiect pot fi găsite în TrustArc Consent Manager, 
afișat pe site-ul web SAP relevant), pentru a vă ține la 
curent cu cele mai recente anunțuri de produse, 
actualizări de software, upgrade-uri de software, oferte 
speciale și alte informații despre software-ul și serviciile 
SAP (inclusiv newslettere de marketing), precum și cu 
evenimentele SAP și pentru a afișa conținut relevant pe 
site-urile web ale SAP. În legătură cu aceste activități de 
marketing, SAP poate furniza un ID de utilizator codat 
hash unor rețele sociale operate de terțe părți sau altor 
site-uri web (precum Twitter, LinkedIn, Facebook, 
Instagram sau Google), unde aceste informații sunt apoi 
comparate cu datele de pe rețelele sociale sau cu 
propriile baze de date aferente site-urilor web pentru a 
afișa mai multe informații relevante pentru dvs. 



 

 

Declarație de consimțământ Operațiune de prelucrare a datelor cu caracter personal 

Da, sunt de acord să permit companiei SAP să utilizeze 
datele mele de profil și să îmi facă profilul public și să 
afișeze atributele publice ale profilului meu pe site-
urile web ale SAP, așa cum este definit în continuare în 
declarația de confidențialitate. 

Crearea profilurilor de utilizator. SAP vă oferă opțiunea 
de a utiliza ofertele sale web, inclusiv forumuri, bloguri 
și rețele (cum ar fi Comunitatea SAP), legate la acest 
site web și care necesită înregistrarea dvs. și crearea 
unui profil de utilizator. Profilurile de utilizator oferă 
opțiunea de afișare a informațiilor personale despre 
dvs. altor utilizatori, inclusiv dar nelimitându-se la 
numele dvs., poza, conturile social media, adresa 
poștală sau de e-mail, sau ambele, numărul de telefon, 
interese personale, aptitudini și informații de bază 
despre compania dvs. 

Aceste profiluri pot avea legătură cu o singură ofertă a 
SAP sau, dacă sunt create în serviciul SAP Cloud 
Platform Identity Authentication, pot, de asemenea, să 
vă acorde acces la alte oferte web ale entităților SAP sau 
la ale altor entități ale Grupului SAP, sau la ambele 
(indiferent de consimțământul dat la secțiunea 
„Transmiterea Datelor dvs. personale către alte 
companii SAP” de mai jos). În orice caz, este 
întotdeauna alegerea dvs. pe care dintre aceste oferte 
web suplimentare le utilizați și Datele dvs. personale 
sunt transmise la acestea doar după ce le accesați prima 
dată. Vă rugăm să rețineți faptul că fără consimțământul 
acordat companiei SAP pentru a crea astfel de profiluri 
de utilizator, SAP nu va fi în măsură să vă furnizeze 
astfel de servicii, întrucât consimțământul dvs. este o 
cerință statutară pentru ca SAP să vă poată furniza 
aceste servicii. 

În cadrul oricărei oferte web, dincolo de simpla 
furnizare a accesului, profilul dvs. este utilizat pentru a 
personaliza interacțiunea cu alți utilizatori (de exemplu, 
prin intermediul mesageriei sau a funcției de urmărire) 
și de SAP pentru a crește calitatea comunicării și 
colaborării prin astfel de oferte și pentru ca SAP să ofere 
elemente de gamificare (gamificarea este procesul prin 
care se ia ceva ce există deja, cum ar fi un site web, o 
aplicație pentru întreprinderi sau o comunitate online, 
și se integrează mecanica de joc în aceasta pentru a 
motiva participarea, angajamentul și loialitatea). În cea 
mai mare măsură suportată de oferta web relevantă, 
puteți utiliza funcționalitatea ofertei web relevante 
pentru a determina care sunt informațiile pe care doriți 
să le partajați. 



 

 

Dacă introduceți datele dvs. cu caracter personal în 
acest câmp și efectuați click pe butonul de transmitere 
înseamnă că vă dați consimțământul pentru ca SAP să 
prelucreze categoriile dvs. speciale de date, așa cum 
este descris Declarația de confidențialitate. 

Categorii speciale de Date personale. În legătură cu 
înregistrarea pentru și furnizarea accesului la un 
eveniment sau seminar, SAP vă poate solicita informații 
despre sănătate în scopul identificării și al demonstrării 
atenției față de persoanele cu dizabilități sau cu nevoi 
de regim alimentar special pe durata evenimentului. 
Orice astfel de informații se bazează pe consimțământul 
pe care îl acordați prin prezentul document. 

Vă rugăm să rețineți faptul că dacă nu furnizați astfel de 
informații despre eventuale dizabilități sau nevoi de 
regim alimentar special, SAP nu va putea să ia măsurile 
de precauție respective. 

Declarație de consimțământ Operațiune de prelucrare a datelor cu caracter personal 

Da, sunt de acord să permit SAP să îmi facă profilul de 
evenimente public pentru participanții la evenimente 
și să afișeze atributele publice ale profilului meu pe 
site-urile web și pe aplicațiile mobile legate de 
evenimente SAP. 

Profilarea evenimentelor. Dacă vă înregistrați la un 
eveniment, seminar sau webinar al SAP, atunci SAP 
poate partaja informații de bază despre participanți 
(numele dvs., compania și adresa de e-mail) cu alți 
participanți din cadrul aceluiași eveniment, seminar 
sau webinar în scopul comunicării sau schimbului de 
idei. 

Sunt de acord ca SAP să partajeze informațiile 

mele, pe care le-am furnizat prin prezentul document, 
cu Grupul SAP și pentru a-mi trimite comunicări 
suplimentare de marketing. 

Bifând această casetă, sunt de acord ca SAP să poată 
partaja detaliile de contact pe care le-am furnizat în 
cadrul Grupului SAP pentru a-mi trimite comunicări 
de marketing suplimentare. 

 

Transmiterea Datelor dvs. personale către alte 
companii SAP. SAP poate transfera Datele dvs. 
personale către alte entități din cadrul Grupului SAP. 
Lista curentă de entități din cadrul Grupului SAP poate 
fi găsită aici. În astfel de cazuri, aceste entități vor 
utiliza apoi Datele personale în aceleași scopuri și în 
aceleași condiții conform celor evidențiate în 
Secțiunea C. de mai sus. 

Sunt de acord ca SAP să transfere datele mele de 
înregistrare de mai sus către <lista companiilor 
partenere SAP care vor primi datele> în scopurile 
descrise aici. 

Transmiterea Datelor dvs. personale către alte terțe 
părți. La cererea dvs., după cum indicați în formularul 
de consimțământ, SAP va transfera datele dvs. de 
înregistrare companiilor enumerate pe pagina de 
înregistrare. Companiile vor utiliza datele dvs. de 
înregistrare în scopul participării acestora la eveniment 
și sunt obligate să șteargă aceste date ulterior. Dacă o 
companie intenționează să utilizeze datele dvs. în orice 
alt scop, aceasta vă va contacta pentru a vă explica în 
ce măsură și în ce scop va utiliza datele dvs. de 
înregistrare. 
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