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SAP v naslednjih primerih uporablja vaše Osebne podatke, kot je dodatno določeno spodaj, šele ko podelite 
svoje soglasje za ustrezne postopke obdelave. 

 
 

Soglasje Postopek obdelave osebnih podatkov 

Želite poleg podatkov v zvezi s to poizvedbo prejemati 
tudi dodatne informacije o SAP-jevih produktih in 
storitvah? Če označite to polje, se strinjate, da [SAP-jev 
subjekt] uporabi vaše podatke za stik v skladu 
s Soglasjem SAP Marketing. 

Z označitvijo ustreznega kanala spodaj izražam 
strinjanje, da sme SAP moje podatke za stik uporabljati, 
da mi pošilja novice o SAP-jevih produktih in storitvah v 
skladu s Soglasjem SAP Marketing. 

Z označitvijo tega polja izražam strinjanje, da sme SAP 
moje podatke za stik uporabljati, da mi pošilja novice o 
SAP-jevih produktih in storitvah v skladu s Soglasjem 

SAP Marketing. 

 

Novice o SAP-jevih produktih in storitvah. SAP lahko v 
skladu z ustreznim določilom in vašim soglasjem 
uporablja vaše ime, elektronski in poštni naslov, 
telefonsko številko, naziv delovnega mesta in osnovne 
informacije o vašem delodajalcu (ime, naslov in panoga) 
ter profil interakcij na podlagi predhodnih interakcij s 
SAP-jem (predhodni nakupi, sodelovanje na spletnih 
seminarjih, seminarjih in dogodkih ali uporaba (spletnih) 
storitev - več informacij o tej temi najdete v rešitvi 
TrustArc Consent Manager, prikazani na ustrezni SAP-
jevi spletni strani) za obveščanje o najnovejših 
napovedih produktov, posodobitvah programske 
opreme, nadgradnjah programske opreme, posebnih 
ponudbah ter drugih informacijah o SAP-jevi programski 
opremi in storitvah (vključno z glasili, povezanimi s 
trženjem) ter SAP-jevih dogodkih, in za prikaz ustrezne 
vsebine na SAP-jevih spletnih straneh. SAP lahko v 
povezavi s temi aktivnostmi, povezanimi s trženjem, 
nudi zgoščen ID uporabnika družbenim omrežjem, ki jih 
upravljajo tretje osebe, ali drugim spletnim ponudbam 
(kot so Twitter, LinkedIn, Facebook Instagram ali 
Google), kjer se ta podatek nato primerja s podatki 
družbenih omrežij ali lastnimi bazami podatkov spletnih 
ponudb, da se vam prikažejo ustreznejše informacije. 



 

 

Soglasje Postopek obdelave osebnih podatkov 

Da, strinjam se, da lahko SAP uporablja podatke 
mojega profila in naredi moj profil javno dostopen ter 
prikaže javne lastnosti mojega profila na SAP-jevih 
spletnih straneh, kot je to določeno v izjavi o 

varovanju zasebnosti. 

Izdelava uporabniških profilov. SAP vam nudi možnost 
uporabe svojih spletnih ponudb, vključno s forumi, 
spletniki in omrežji (kot je SAP Community), ki so 
povezane s to spletno stranjo in zahtevajo, da se 
prijavite in ustvarite uporabniški profil. Uporabniški 
profili nudijo možnost prikaza vaših osebnih podatkov 
drugim uporabnikom, med drugim vključno z vašim 
imenom, računi na družbenih omrežjih, poštnim in/ali 
elektronskim naslovom, telefonsko številko, osebnimi 
interesi, znanji in osnovnimi podatki o vašem podjetju, 

Ti profili se lahko nanašajo na eno samo SAP-jevo 
spletno ponudbo, če pa so ustvarjeni v storitvi SAP 
Cloud Platform Identity Authentication Service, pa vam 
omogočajo tudi dostop do drugih ponudb SAP-ja in/ali 
drugih subjektov v Skupni SAP Group (ne glede na 
kakršnokoli soglasje, podeljeno v skladu s poglavjem 
"Pošiljanje vaših Osebnih podatkov drugim SAP-jevim 
družbam" spodaj). Vedno pa je izbira vaša, katere 
dodatne spletne ponudbe uporabljate, vaši Osebni 
podatki pa bodo poslani le tem ponudbam, ko prvič 
dostopate do njih. Če ne soglašate, da SAP ustvari take 
uporabniške profile, vam SAP ne bo mogel nuditi 
storitev, če je tako soglasje zakonsko zahtevano. 

Vaš profil se v spletnih ponudbah poleg nudenja 
dostopa uporablja tudi za prilagoditev interakcije z 
drugimi uporabniki (na primer s sporočanjem ali 
funkcijo sledenja) in SAP-jem za spodbujanje 
komunikacije in sodelovanja prek takih ponudb ter za 
to, da SAP lahko nudi elemente igrifikacije (igrifikacija je 
postopek, s katerim se v obstoječe elemente, kot je 
spletna stran, poslovna aplikacija ali spletna skupnost, 
integrira igralno mehaniko, da se motivira udeležba, 
sodelovanje in zvestoba). Funkcije ustrezne spletne 
ponudbe lahko v največji meri uporabite za to, da 
določite, katere informacije želite deliti. 

Če vnesete svoje osebne podatke v to polje in kliknete 
Pošlji, to pomeni, da soglašate, da SAP obdeluje 
posebne kategorije vaših podatkov, kot je to opisano v 
Izjavi o varovanju zasebnosti. 

Posebne kategorije Osebnih podatkov. SAP vas lahko v 
povezavi s prijavo na dogodek ali seminar in z 
nudenjem dostopa do njega zaprosi za podatke o 
zdravju, da prepozna posebne potrebe posameznikov in 
med dogodkom pomaga invalidnim posameznikom in 
posameznikom s posebnimi prehranskimi potrebami. 
Vsi taki podatki temeljijo na soglasju, ki ga podelite v 
skladu s tem dokumentom. 

Če takih podatkov o invalidnosti ali posebnih 
prehranskih potrebah ne daste na voljo, SAP ne bo 
mogel izvesti ustreznih previdnostnih ukrepov. 



 

 

Soglasje Postopek obdelave osebnih podatkov 

Da, dovoljujem, da lahko SAP naredi moj profil 
dogodka javno dostopen udeležencem dogodka ter da 
prikaže javne lastnosti mojega profila na SAP-jevih 
spletnih straneh in mobilnih aplikacijah za dogodek. 

Profiliranje dogodkov. Če se prijavite na SAP-jev 
dogodek, seminar ali spletni seminar, lahko SAP deli 
osnovne podatke o udeležencu (vaše ime, podjetje in 
elektronski naslov) z drugimi udeleženci istega 
dogodka, seminarja ali spletnega seminarja, da 
zagotovi komunikacijo in izmenjavo idej. 

Strinjam se, da lahko SAP deli informacije, ki sem jih 
tukaj navedel, s skupino SAP Group, da mi lahko 
tudi ta pošilja dodatna trženjska sporočila. 

Z označitvijo tega polja izražam strinjanje, da sme SAP 
deliti podatke za stik, ki jih navedem, znotraj skupine 
SAP Group, da mi pošilja dodatna obvestila, 
povezana s trženjem. 

 

Pošiljanje vaših Osebnih podatkov drugim SAP-jevim 
družbam. SAP lahko pošlje vaše Osebne podatke 
drugim subjektom v Skupini SAP Group. Veljavni 
seznam subjektov v skupini SAP Group je na voljo 
tukaj. Ti subjekti bodo v teh primerih uporabili vaše 
Osebne podatke za iste namene in v skladu z istimi 
pogoji, kot je opisano v poglavju C zgoraj. 

Strinjam se, da lahko SAP pošlje moje zgornje 
podatke o prijavi <seznam SAP-jevih partnerskih 
podjetij, ki bi prejela te podatke> za namene kot je 
opisano tukaj. 

Pošiljanje vaših Osebnih podatkov tretjim osebam. Na 
vašo zahtevo, ki je navedena v vašem soglasju, bo SAP 
poslal vaše podatke o prijavi podjetjem, navedenim na 
strani za prijavo. Podjetja bodo uporabljala vaše 
podatke o prijavi v namene svojega sodelovanja na 
dogodku in so zavezana, da jih po tem izbrišejo. Če 
namerava podjetje uporabljati vaše podatke v 
katerekoli druge namene, vas bodo obvestili, kako in za 
katere druge namene bodo uporabljali vaše podatke o 
prijavi. 
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