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V nasledujúcich prípadoch bude spoločnosť SAP používať vaše Osobné údaje tak, ako je podrobne 
uvedené nižšie, len po vašom predchádzajúcom udelení súhlasu s relevantnými operáciami spracovania. 

 
 

Vyhlásenie o súhlase Operácia spracovania Osobných údajov 

Chcete spolu s informáciami súvisiacimi s touto 
požiadavkou dostávať aj ďalšie informácie o produktoch 
a službách spoločnosti SAP? Začiarknutím tohto políčka 
súhlasíte s tým, že [skupina spoločností SAP] bude vaše 
kontaktné údaje používať v súlade s vyhlásením o 

súhlase s prijímaním marketingových materiálov 
spoločnosti SAP. 

Začiarknutím príslušného kanála nižšie vyjadrujem svoj 
súhlas s tým, že spoločnosť SAP môže používať moje 
kontaktné údaje, aby mi posielala novinky o produktoch 
a službách spoločnosti SAP v súlade s Vyhlásením 

spoločnosti SAP k súhlasu s poskytovaním 
marketingových informácií. 

Začiarknutím tohto políčka vyjadrujem svoj súhlas s 
tým, že spoločnosť SAP môže používať moje kontaktné 
údaje, aby mi posielala novinky o produktoch a službách 
spoločnosti SAP v súlade s Vyhlásením spoločnosti 

SAP k súhlasu s poskytovaním marketingových 

informácií. 

Novinky o produktoch a službách spoločnosti SAP. Na 
základe príslušného ustanovenia a vášho súhlasu 
spoločnosť SAP môže použiť vaše meno, e-mailovú a 
poštovú adresu, telefónne číslo, funkciu a základné 
informácie o vašom zamestnávateľovi (názov, adresu a 
odvetvie), ako aj profil interakcií na základe 
predchádzajúcich interakcií so spoločnosťou SAP 
(predchádzajúce nákupy, účasť na webinároch, 
seminároch alebo podujatiach, prípadne používanie 
(webových) služieb – ďalšie podrobnosti o tejto téme je 
možné nájsť v nástroji TrustArc Consent Manager na 
relevantnej webovej lokalite spoločnosti SAP), aby ste 
mali prehľad o najnovších produktoch, aktualizáciách 
softvéru, inováciách softvéru, špeciálnych ponukách a 
ďalších informáciách o softvéri a službách spoločnosti 
SAP (vrátane marketingových bulletinov), ako aj o 
podujatiach spoločnosti SAP a aby sa na webových 
lokalitách spoločnosti SAP zobrazoval relevantný obsah. 
V súvislosti s týmito marketingovými aktivitami môže 
spoločnosť SAP poskytovať hašované ID používateľa 
sociálnym sieťam prevádzkovaným treťou stranou alebo 
iným internetovým ponukám (ako je Twitter, LinkedIn, 
Facebook, Instagram alebo Google), kde sa tieto 
informácie porovnávajú s údajmi sociálnych sietí alebo 
vlastnými databázami internetových ponúk, aby sa vám 
zobrazovali relevantnejšie informácie. 



 

 

Vyhlásenie o súhlase Operácia spracovania Osobných údajov 

Áno, súhlasím s tým, aby spoločnosť SAP používala 
údaje z môjho profilu, verejne sprístupnila môj profil a 
zobrazila verejné atribúty môjho profilu na 
internetových stránkach spoločnosti SAP v súlade s 
vyhlásením o ochrane Osobných údajov. 

Vytváranie profilov používateľov. Spoločnosť SAP vám 
ponúka možnosť používať jej internetové ponuky 
vrátane fór, blogov a sietí (ako je SAP Community) 
prepojených s touto internetovou stránkou, čo si 
vyžaduje vašu registráciu a vytvorenie profilu 
používateľa. Profily používateľov umožňujú ostatným 
používateľom zobraziť vaše osobné informácie vrátane 
mena, fotografie, účtov v sociálnych sieťach, poštovej 
alebo e-mailovej adresy, prípadne oboch adries, 
telefónneho čísla, osobných záujmov, zručností a 
základných informácií o vašej spoločnosti. 

Tieto profily môžu súvisieť s jednou internetovou 
ponukou spoločnosti SAP alebo (ak sú vytvorené v 
službe SAP Cloud Platform Identity Authentication 
Service) vám tiež môžu povoľovať prístup k ďalším 
internetovým ponukám spoločnosti SAP, iných entít zo 
skupiny spoločností SAP Group alebo oboje (bez ohľadu 
na súhlas udelený v článku „Postúpenie Osobných 
údajov ďalším spoločnostiam SAP.“ nižšie). Vždy ste to 
však vy, kto rozhoduje, ktoré z týchto ďalších 
internetových ponúk využijete, a svoje Osobné údaje im 
postúpite len pri vašom prvom prístupe k nim. 
Pripomíname, že bez vášho súhlasu s vytváraním 
takýchto profilov používateľa zo strany spoločnosti SAP 
vám spoločnosť SAP nebude môcť ponúkať takéto 
služby v prípadoch, v ktorých poskytovanie týchto 
služieb spoločnosťou SAP vyžaduje váš súhlas. 

S každou internetovou ponukou okrem bežného 
poskytovania prístupu sa váš profil používa na 
prispôsobenie interakcie s ostatnými používateľmi 
(napríklad formou funkcie odosielania správ alebo 
sledovania) a spoločnosť SAP ho používa na zlepšenie 
kvality komunikácie a spolupráce prostredníctvom 
týchto ponúk a pre spoločnosť SAP na poskytovanie 
prvkov gamifikácie (gamifikácia je proces, v ktorom do 
niečoho, čo už existuje, napríklad do internetovej 
stránky, podnikovej aplikácie alebo do online 
komunikácie, začleníte herný mechanizmus na 
prehĺbenie účasti, interakcie a vernosti). V maximálnom 
rozsahu podporovanom relevantnou internetovou 
ponukou môžete pomocou funkcií relevantnej 
internetovej ponuky uviesť, ktoré informácie chcete 
zdieľať. 



 

 

Zadaním svojich Osobných údajov do tohto poľa a 
kliknutím na možnosť odoslania vyjadrujete svoj súhlas 
s tým, aby spoločnosť SAP spracovala vaše špeciálne 
kategórie údajov tak, ako je to popísané vo Vyhlásení 

o ochrane Osobných údajov. 

Špeciálne kategórie Osobných údajov. V súvislosti s 
registráciou a poskytovaním prístupu na podujatie 
alebo seminár vás spoločnosť SAP môže požiadať o 
informácie o vašom zdravotnom stave na účely 
identifikovania a zohľadnenia požiadaviek jednotlivcov s 
telesným postihnutím alebo špeciálnou diétou počas 
podujatia. Každé takéto použitie informácií je založené 
na súhlase, ktorý poskytnete v súlade s týmto 
dokumentom. 

Pripomíname, že ak neposkytnete žiadne informácie o 
telesnom postihnutí alebo špeciálnych dietetických 
požiadavkách, spoločnosť SAP nebude môcť prijať 
žiadne zodpovedajúce preventívne opatrenia. 

Vyhlásenie o súhlase Operácia spracovania Osobných údajov 

Áno, súhlasím s tým, aby spoločnosť SAP verejne 
sprístupnila môj profil podujatia jeho účastníkom a 
zobrazila verejné atribúty môjho profilu na 
internetových stránkach a v mobilných aplikáciách 
súvisiacich s podujatím spoločnosti SAP. 

Profilovanie podujatí. Ak sa registrujete na podujatie, 
seminár alebo webinár spoločnosti SAP, spoločnosť 
SAP môže zdieľať základné informácie o účastníkovi 
(meno, názov spoločnosti a e-mailovú adresu) s 
ostatnými účastníkmi toho istého podujatia, seminára 
alebo webinára na účely komunikácie a výmeny 
nápadov. 

Súhlasím s tým, aby spoločnosť SAP zdieľala 

informácie poskytnuté nižšie so skupinou 

spoločností SAP Group, aby mi aj tie mohli posielať 
marketingové materiály. 

Postúpenie Osobných údajov ďalším spoločnostiam 
SAP. Spoločnosť SAP môže previesť vaše Osobné údaje 
na iné subjekty v skupine spoločností SAP Group. 
Aktuálny zoznam subjektov v skupine spoločnosti SAP 
Group je možné nájsť tu. Ak k tomu dôjde, tieto 
subjekty budú používať Osobné údaje na rovnaké 
účely a podľa rovnakých podmienok, ako je uvedené v 
tomto Článku C. vyššie. 

Súhlasím s tým, aby spoločnosť SAP mohla previesť 
moje registračné údaje uvedené vyššie na <zoznam 
partnerských spoločností spoločnosti SAP, ktoré 
budú prijímať údaje> na účely opísané v tomto 
dokumente. 

Postúpenie Osobných údajov ďalším tretím stranám. 
Na vašu žiadosť a na základe vášho súhlasu spoločnosť 
SAP prevedie vaše registračné údaje na spoločnosti 
uvedené na stránke registrácie. Tieto spoločnosti 
použijú vaše registračné údaje na účely svojej účasti na 
podujatí a potom sú povinné tieto údaje odstrániť. Ak 
niektorá z týchto spoločností plánuje používať vaše 
údaje na akékoľvek iné účely, bude sa s vami 
kontaktovať, aby vám vysvetlila, ako a na aké iné účely 
použije vaše registračné údaje. 
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