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Aşağıdaki durumlarda SAP, söz konusu işleme işlemleri öncesinde izninizi sağladığınız takdirde Kişisel 
Verilerinizi yalnızca aşağıda ayrıntılı olarak açıklanan şekilde kullanacaktır. 

 
 

İzin Bildirimi Kişisel Veri İşleme İşlemi 

Bu sorgu ile ilgili bilgiyle birlikte SAP ürünleri ve 
hizmetleri hakkında ek bilgi almak ister misiniz? Bu 
kutuyu işaretleyerek irtibat bilgilerinizin SAP 

Marketing İzin Bildirimi uyarınca [SAP 
Şirketi] tarafından kullanılacağını kabul edersiniz. 

Aşağıda ilgili kanalı işaretleyerek, iletişim bilgilerimin 
SAP tarafından SAP Marketing İzin Bildirimi uyarınca 
bana SAP Ürünleri ve Hizmetleri ile ilgili haberlerin 
gönderilmesi için kullanabileceğini kabul ediyorum. 

Bu kutuyu işaretleyerek, iletişim bilgilerimin SAP 
tarafından, SAP Marketing İzin Bildirimi uyarınca 
bana SAP Ürünleri ve Hizmetleri ile ilgili haberlerin 
gönderilmesi için kullanabileceğini kabul ediyorum. 

SAP'nin Ürünleri ve Hizmetleri ile ilgili Haberler. İlgili 
bir şarta ve izninize tabi olacak şekilde SAP, en son ürün 
duyuruları, yazılım güncellemeleri, yazılım yükseltmeleri, 
özel teklifler ve SAP'nin yazılım ve hizmetleri ile ilgili 
diğer bilgilerin (pazarlama amaçlı e-bültenler dahil) yanı 
sıra SAP'nin etkinliklerine yönelik güncel bilgiler sunmak 
ve SAP web sitelerinde ilgili içerikleri göstermek için 
adınızı, e-posta ve posta adresinizi, telefon numaranızı, 
iş unvanınızı ve işvereninizle ilgili temel bilgileri (ad, 
adres, sektör); bunun yanı sıra SAP ile kurulan önceki 
etkileşimleri (önceki satın almalar, web semineri, 
seminer veya etkinlik katılımları ya da (web) 
hizmetlerinin kullanımı; bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiyi, 
ilgili SAP web sitesinde görüntülenen TrustArc Consent 
Manager'da bulabilirsiniz) temel alarak bir etkileşim 
profili kullanabilir. Bu pazarlama amaçlı aktivitelerle 
bağlantılı olarak SAP, size daha ilgili bilgiler göstermek 
için söz konusu bilgilerin daha sonra sosyal ağların veya 
web olanaklarının kendi veri tabanlarıyla karşılaştırıldığı, 
bir üçüncü tarafça yönetilen sosyal ağlar veya diğer web 
olanaklarına (Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram 
veya Google) ilişkin bir karma kullanıcı kimliği 
sağlayabilir. 



 

 

İzin Bildirimi Kişisel Veri İşleme İşlemi 

Evet, SAP'nin profil verilerimi kullanmasına, profilimi 
herkes tarafından erişilebilir hale getirmesine ve 
profilimin genel özelliklerinin gizlilik bildiriminde 
belirtildiği şekilde SAP web sitelerinde gösterilmesine 
izin vermeyi kabul ediyorum. 

Kullanıcı profilleri oluşturma. SAP size, bu web sitesiyle 
bağlantılı olan ve kaydolarak bir kullanıcı profili 
oluşturmanızı gerektiren forumlar, bloglar ve ağları (SAP 
Community gibi) içeren web olanaklarını kullanma 
seçeneği sunar. Kullanıcı profilleri; adınız, fotoğrafınız, 
sosyal medya hesaplarınız, posta ya da e-posta adresiniz 
veya her ikisi birden, telefon numaranız, kişisel ilgi 
alanlarınız, becerileriniz ve şirketiniz ile ilgili temel 
bilgiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmayacak şekilde 
hakkınızdaki kişisel bilgileri diğer kullanıcılara gösterme 
seçeneği sunar. 

Bu profiller, SAP'ye ait tek bir web olanağıyla ilişkili 
olabileceği gibi SAP Cloud Platform Identity 
Authentication Hizmeti kapsamında oluşturulduysa 
SAP'nin veya SAP Grubu'na ait şirketlerin ya da her 
ikisinin (aşağıdaki "Kişisel Verilerinizi diğer SAP 
şirketlerine iletme" bölümü kapsamında verilen 
herhangi bir izinden bağımsız olarak) diğer web 
olanaklarına da erişme imkanı sağlayabilir. Bununla 
birlikte, bu ek web olanaklarından hangisini 
kullanacağınız daima sizin tercihinize bağlıdır ve Kişisel 
Verileriniz yalnızca bu olanaklara ilk erişiminizde iletilir. 
İzniniz SAP'nin hizmet sağlayabilmesi için yasal bir 
gereksinim teşkil ediyorsa bu tür kullanıcı profilleri 
oluşturması için SAP'ye izin vermemeniz durumunda 
SAP'nin söz konusu hizmetleri sunabilecek bir konumda 
olamayacağını lütfen unutmayın. 

Herhangi bir web olanağı kapsamında profiliniz, yalnızca 
erişim sağlanmasının dışında diğer kullanıcılarla 
etkileşimi (ör. mesajlaşma veya takip işlevi yoluyla) 
kişiselleştirmek ve SAP tarafından bu olanaklar 
aracılığıyla iletişim ve iş birliği kalitesini iyileştirmek ve 
SAP için oyunlaştırma öğeleri sağlamak (oyunlaştırma, 
bir web sitesi, kurumsal uygulama veya çevrimiçi 
topluluk gibi zaten var olan bir şeyi alıp buna katılım, 
taahhüt ve bağlılığı artırmak için oyun mekanizmaları 
entegre etme işlemidir) amacıyla kullanılır. İlgili web 
olanağı tarafından desteklenmesi durumunda ilgili web 
olanağının, paylaşmak istediğiniz bilgileri belirlemeye 
ilişkin işlevini kullanabilirsiniz. 



 

 

Bu alana kişisel verilerinizi girip Gönder'i tıkladığınızda 
SAP'nin, Gizlilik Bildirimi kapsamında açıklanan şekilde 
size ait özel veri kategorilerini işlemesine izin vermiş 
olursunuz. 

Özel Kişisel Veri kategorileri. Bir etkinlik veya seminere 
kaydolduğunuzda ve erişim sağladığınızda SAP, etkinlik 
boyunca herhangi bir engeli veya beslenmeyle ilgili özel 
gereksinimleri olan kişileri belirlemek ve bu 
gereksinimler konusunda dikkatli olmak amacıyla 
sağlığınızla ilgili bilgiler talep edebilir. Bu bilgilerin 
kullanımı, bu belgeyle sağladığınız izne dayalıdır. 

Engellilik durumları veya beslenmeyle ilgili özel 
gereksinimlerinize ilişkin bilgi sağlamadığınız takdirde 
SAP'nin ilgili önlemleri alamayacağını lütfen göz önünde 
bulundurun. 

İzin Bildirimi Kişisel Veri İşleme İşlemi 

Evet, SAP'nin etkinlik profilimi etkinlik katılımcıları 
tarafından erişilebilir hale getirmesine ve profilimin 
genel özelliklerinin SAP etkinlik web sitelerinde ve 
mobil uygulamalarında gösterilmesine izin vermeyi 
kabul ediyorum. 

Etkinlik profili çıkarma. SAP'nin bir etkinliğine, 
seminerine veya web seminerine kaydolursanız SAP, 
iletişim ve fikir alışverişi amacıyla temel katılımcı 
bilgilerini (adınız, şirketiniz ve e-posta adresiniz) aynı 
etkinlik, seminer veya web seminerinin diğer 
katılımcılarıyla paylaşabilir. 

Bu belgeyle sağladığım bilgilerin, aynı zamanda 
pazarlamayla ilgili başka irtibatlar kurabilmeleri için 
SAP tarafından SAP grubu ile paylaşılabileceğini 

kabul ediyorum. 

Bu kutuyu işaretleyerek, SAP'nin, bana pazarlamayla 
ilgili daha fazla iletişim göndermek üzere, SAP 

Grubunda sağlamış olduğum iletişim bilgilerini 

paylaşabileceğini kabul ediyorum. 

 

Kişisel Verilerinizi diğer SAP şirketlerine iletme. SAP, 
Kişisel Verilerinizi SAP Grubu'ndaki diğer şirketlere 
aktarabilir. SAP Grubu şirketlerinin güncel listesine 
buradan ulaşabilirsiniz. Bu gibi durumlarda söz konusu 
şirketler Kişisel Verilerinizi, yukarıdaki Bölüm C'de 
belirtilen amaçlar doğrultusunda ve aynı koşullara tabi 
şekilde kullanacaktır. 

SAP'nin yukarıdaki kayıt verilerimi, işbu belgede 
belirtilen amaçlar doğrultusunda, <verileri alacak 
olan SAP iş ortağı şirketlerinin listesi> ile 
paylaşabileceğini kabul ediyorum. 

Kişisel Verilerinizi diğer üçüncü Taraflara iletme. SAP, 
talebiniz doğrultusunda, izninizde de belirttiğiniz üzere 
kayıt verilerinizi kayıt sayfasında listelenen şirketlere 
aktarır. Şirketler kayıt verilerinizi etkinliğe katılım 
amacıyla kullanır ve daha sonra bu verileri silmeleri 
gerekir. Kayıt verilerinizi başka amaçlarla kullanmak 
isteyen şirketler, söz konusu verileri başka hangi 
amaçlarla ve nasıl kullanacaklarını açıklamak için sizinle 
irtibat kurar. 
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