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I följande fall kommer SAP endast att använda dina personuppgifter enligt beskrivningen nedan efter att du 
gett ditt samtycke till aktuella bearbetningsoperationer. 

 
 

Meddelande om samtycke Bearbetning av personuppgifter 

Vill du ta emot ytterligare information om SAPs 
produkter och tjänster utöver information relaterad till 
denna förfrågan? Genom att markera denna ruta 
godkänner du att dina kontaktuppgifter används av SAP 
Svenska Aktiebolag enligt SAPs policy för 

marknadsföringssamtycke. 

Genom att markera respektive kanal nedan samtycker 
jag till att min kontaktinformation kan användas av SAP 
för att sända mig nyheter om SAPs produkter och 
tjänster i enlighet med SAPs policy för 

marknadsföringssamtycke. 

Genom att markera denna ruta samtycker jag till att 
min kontaktinformation kan användas av SAP för att 
sända mig nyheter om SAPs produkter och tjänster i 
enlighet med SAPs policy för 

marknadsföringssamtycke. 

Nyheter om SAP:s produkter och tjänster. Med ditt 
samtycke kan SAP använda ditt namn, e-postadress och 
postadress, telefonnummer, jobbtitel och 
grundläggande information om din arbetsgivare (namn, 
adress och bransch) samt en interaktionsprofil baserad 
på din tidigare kontakt med SAP (tidigare köp, 
deltagande i webbinarier, seminarier eller evenemang 
eller användning av (webb)tjänster – mer information 
om detta finns i TrustArc Consent Manager på relevant 
SAP-webbplats) för att hålla dig uppdaterad om de 
senaste produktlanseringarna, mjukvaruuppdateringar, 
mjukvaruuppgraderingar, specialerbjudanden och 
annan information om SAP:s mjukvara och tjänster 
(inklusive marknadsföringsrelaterade nyhetsbrev) samt 
SAP-evenemang och för att kunna visa relevant innehåll 
på SAP:s webbplatser. I anslutning till dessa 
marknadsföringsrelaterade aktiviteter kan SAP 
tillhandahålla en hash-användar-ID till sociala nätverk 
som hanteras av tredje part eller andra webbtjänster 
(till exempel Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram 
eller Google) där denna information sedan matchas mot 
webbtjänstens egna databaser för att kunna visa mer 
relevant information för dig. 



 

 

Meddelande om samtycke Bearbetning av personuppgifter 

Ja, jag tillåter att SAP använder min profilinformation 
och gör min profil tillgänglig samt visar publika delar av 
min profil på SAPs webbplatser i enlighet med 
integritetspolicyn. 

Skapa användarprofiler. SAP erbjuder dig att använda 
deras webbtjänster inklusive forum, bloggar och 
nätverk (till exempel SAP Community) som är kopplade 
till denna webbplats. Du behöver då registrera dig och 
skapa en användarprofil. Användarprofiler ger 
möjligheten att visa information om dig för andra 
användare inklusive, men inte begränsat till, namn, 
foto, konton i sociala medier, postadress och/eller e-
postadress, telefonnummer, personliga intressen, 
kompetenser och grundläggande information om ditt 
företag. 

Dessa profiler kan gälla för en enskild SAP-webbtjänst 
eller, om profilen skapas via tjänsten SAP Cloud 
Platform Identity Authentication, kan användas för 
åtkomst till andra webbtjänster från SAP och/eller andra 
enheter inom SAP-koncernen (oberoende av samtycken 
som lämnats i avsnittet ”Vidarebefordra dina 
personuppgifter till andra SAP-företag” nedan). Du 
väljer dock alltid själv vilka av dessa ytterligare 
webbtjänster du vill använda och dina personuppgifter 
vidarebefordras inte förrän du använder en tjänst. 
Observera att om du inte lämnar ditt samtycke till SAP 
att skapa användarprofiler så kan inte SAP erbjuda 
dessa tjänster för dig om ditt samtycke är ett lagstadgat 
krav för att erbjuda tjänsterna. 

I en tjänst används din profil, förutom för själva 
åtkomsten till tjänsten, för att personanpassa 
interaktionen med andra användare (till exempel 
genom meddelanden eller funktioner för att följa 
andra). SAP använder den för att förbättra kvaliteten på 
sin kommunikation och samverkan samt för att 
introducera spelifieringselement (spelifiering innebär 
att ta något som redan finns, till exempel en webbplats, 
en företagsapplikation eller ett onlineforum, och 
integrera spelmekanismer för att motivera deltagande, 
engagemang och lojalitet). Du kan använda funktionen i 
relevant webbtjänst för att bestämma vilken 
information du vill dela. 

När du anger dina personuppgifter i detta fält och 
klickar på Skicka så godkänner du att SAP bearbetar 
dina särskilda datakategorier i enlighet med 
integritetspolicyn. 

Särskilda kategorier av personuppgifter. I samband 
med registrering till ett evenemang eller seminarium 
kan SAP fråga efter information relaterad till din hälsa 
för att kunna ta hänsyn till personer som har 
funktionsnedsättningar eller önskar specialkost under 
evenemanget. Användning av sådan information 
baseras på det samtycke du lämnar nedan. 

Observera att om du inte lämnar någon information om 
funktionsnedsättning eller specialkost så kan inte SAP 
vidta några åtgärder. 



 

 

Meddelande om samtycke Bearbetning av personuppgifter 

Ja, jag tillåter att SAP gör min evenemangsprofil 
tillgänglig för evenemangsdeltagare och visar publika 
delar av min profil på SAPs evenemangssidor och i 
mobilappar. 

Evenemangsprofilering. Om du registrerar dig för ett 
evenemang, seminarium eller webbinarium i SAP:s regi 
kan SAP dela grundläggande deltagarinformation 
(namn, företag och e-postadress) med andra deltagare 
på samma evenemang, seminarium eller webbinarium i 
kommunikationssyfte och för utbyte av idéer. 

Jag godkänner att SAP delar den information jag 
angett nedan med SAP-koncernen så att de också 
kan skicka marknadsföringsrelaterad information till 
mig. 

Genom att markera denna ruta samtycker jag till att 
SAP kan dela min kontaktinformation inom SAP-

koncernen för att sända mig annat 
marknadsföringsrelaterat material. 

 

Vidarebefordra dina personuppgifter till andra SAP-
företag. SAP kan överföra dina personuppgifter till 
andra enheter inom SAP-koncernen. Den aktuella 
listan över enheter inom SAP-koncernen finns här. 
Dessa enheter kommer sedan att använda 
personuppgifterna i samma syfte och under samma 
villkor som anges i avsnitt C ovan. 

Jag godkänner att SAP överför mina registreringsdata 
ovan till <lista över SAP-partnerföretag som skulle få 
informationen> för de ändamål som beskrivs här. 

Vidarebefordra dina personuppgifter till tredje part. 
På din begäran, vilket indikeras av ditt samtycke, 
kommer SAP att överföra dina registreringsdata till de 
företag som anges på registreringssidan. Företagen 
kommer att använda dina registreringsdata för att delta 
i evenemanget och är därefter förpliktade att radera 
informationen. Om ett företag avser att använda dina 
data för andra ändamål kommer de att kontakta dig för 
att förklara hur och för vilka andra ändamål de kommer 
att använda dina registreringsdata. 
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