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У зазначених нижче випадках SAP використовуватиме ваші Особисті дані. Це відбуватиметься в 
спосіб, докладно описаний далі, і лише після отримання вашої попередньої згоди на відповідні 
операції обробки. 

 
 

Заява про згоду Операція обробки Особистих даних 

Чи бажаєте ви отримувати додаткову інформацію 
про продукти та послуги SAP, а також інформацію, 
що стосується цього запиту? Установивши цей 
прапорець, ви погоджуєтесь, що [господарська 
одиниця SAP] використовуватиме вашу контактну 
інформацію відповідно до Заяви про згоду на 

отримання маркетингових матеріалів. 

Позначаючи відповідний указаний нижче канал, я 
погоджуюсь, що SAP може використовувати мої 
контактні дані, щоб надсилати мені новини про 
продукти й послуги SAP відповідно до Заяви про 

отримання згоди SAP Marketing. 

Позначаючи це поле, я погоджуюсь, що SAP може 
використовувати мої контактні дані, щоб надсилати 
мені новини про продукти й послуги SAP відповідно 
до Заяви про отримання згоди SAP Marketing. 

Новини про продукти та послуги SAP. З урахуванням 
відповідного положення та вашої згоди SAP може 
використовувати ваші ім’я, електронну й поштову 
адресу, номер телефону, посаду та основну 
інформацію про вашого роботодавця (ім’я, адресу та 
галузь), а також профіль взаємодії, створений на 
основі попередньої взаємодії з SAP (попередні 
купівлі, участь у вебінарах, семінарах чи заходах або 
використання (веб-послуг) – докладні відомості див. 
в диспетчері TrustArc Consent Manager, що 
відображається на відповідному веб-сайті SAP), щоб 
відображати відповідний вміст на веб-сайтах SAP, а 
також повідомляти вам останні новини про вихід 
нових продуктів, оновлення й апгрейди програмного 
забезпечення, спеціальні пропозиції та іншу 
інформацію про програмне забезпечення й послуги 
SAP (зокрема, надсилати інформаційні бюлетені 
маркетингового змісту), а також інформувати про 
заходи SAP. У зв’язку з цими маркетинговими 
заходами SAP може надавати хешований 
ідентифікатор користувача соціальним мережам, 
якими керують сторонні особи, або іншим веб-
ресурсам (наприклад, Twitter, LinkedIn, Facebook, 
Instagram або Google), де така інформація 
зіставлятиметься з даними соціальних мереж або 
власними базами даних веб-ресурсів, щоб 
відображати для вас актуальнішу інформацію. 



 

 

Заява про згоду Операція обробки Особистих даних 

Так, я погоджуюсь і дозволяю SAP використовувати 
дані мого профілю, зробити мій профіль 
загальнодоступним і відображати загальнодоступні 
атрибути мого профілю на веб-сайтах SAP, як 
зазначено в заяві про захист даних. 

Створення профілів користувача. Компанія SAP 
пропонує вам можливість використовувати її веб-
ресурси, зокрема форуми, блоги та мережі 
(наприклад, SAP Community), пов’язані з цим веб-
сайтом, що вимагає від вас реєстрації та створення 
профілю користувача. Профілі користувачів надають 
можливість відображати особисту інформацію про 
вас іншим користувачам, зокрема ваше ім’я, 
фотографію, облікові записи соціальних мереж, 
поштову адресу або адресу електронної пошти, а 
також номер телефону, особисті інтереси, навички 
та базову інформацію про вашу компанію. 

Ці профілі можуть стосуватися одного веб-ресурсу 
SAP. Крім того, якщо вони створені в службі SAP 
Cloud Platform Identity Authentication, вони можуть 
також забезпечувати доступ до інших веб-ресурсів 
SAP та/або інших організацій Групи SAP (незалежно 
від згоди, наданої в розділі «Передавання ваших 
Особистих даних іншим компаніям SAP» нижче). 
Проте, ви завжди можете вибрати, які з цих 
додаткових веб-ресурсів використовуватимете. Ваші 
Особисті дані пересилатимуться на них лише після 
того, як ви вперше отримаєте до них доступ. Зверніть 
увагу, що без вашої згоди на створення таких 
профілів користувача компанія SAP не зможе 
запропонувати вам ті послуги, для надання яких їй 
обов’язково потрібна ваша згода. 

На будь-якому веб-ресурсі на додачу до звичайного 
забезпечення доступу профіль використовується для 
персоналізації взаємодії з іншими користувачами 
(наприклад, шляхом надсилання повідомлень або 
використання функціональних можливостей). Крім 
того, він використовується SAP для підвищення 
якості спілкування та співпраці за допомогою таких 
ресурсів і забезпечення елементів ігрофікації 
(ігрофікація – це процес інтеграції ігрової механіки в 
наявні засоби, як-от веб-сайт, корпоративний 
застосунок або спільноту в Інтернеті, щоб спонукати 
користувачів до участі, взаємодії та лояльності). У 
максимальній мірі, у якій це підтримується 
відповідним веб-ресурсом, ви можете 
використовувати його функціональність, щоб 
визначити, якою саме інформацією ви хочете 
поділитися. 



 

 

Ввівши особисту інформацію в цьому полі й 
натиснувши кнопку «Надіслати», ви дасте SAP згоду 
на обробку ваших даних, що належать до особливих 
категорій, описаних у Заяві про захист даних. 

Особливі категорії Особистих даних. У зв’язку з 
реєстрацією на заході або семінарі та наданням 
доступу до них SAP може попросити повідомити 
інформацію про ваше здоров’я з метою виявлення 
осіб з обмеженими можливостями або особливими 
вимогами до дієти та прояву до них особливої уваги 
протягом усього заходу. Будь-яке таке використання 
інформації ґрунтується на згоді, наданій за цим 
документом. 

Зверніть увагу: якщо ви не надасте таку інформацію 
про обмежені можливості або особливі вимоги до 
дієти, SAP не зможе вжити відповідних запобіжних 
заходів. 

Заява про згоду Операція обробки Особистих даних 

Так, я погоджуюсь і дозволяю SAP зробити мій 
профіль для заходу загальнодоступним для інших 
його учасників і відображати загальнодоступні 
атрибути мого профілю на веб-сайтах заходу SAP та 
в мобільних застосунках. 

Створення профілів учасників подій. Якщо ви 
реєструєтесь на подію, семінар або вебінар SAP, 
компанія SAP може надавати основну інформацію 
про учасника (ваше ім’я, назву компанії та адресу 
електронної пошти) іншим учасниками того ж 
заходу, семінару чи вебінару з метою спілкування та 
обміну ідеями. 

Я дозволяю SAP передавати інформацію, 
надану мною відповідно до цього документа, Групі 

SAP, щоб її учасники могли надсилати мені 
додаткові інформаційні повідомлення 
маркетингового характеру. 

Позначаючи це поле, я погоджуюсь, що надаю SAP 
право на передавання контактних відомостей, 
які я надаю групі SAPдля отримання додаткових 
маркетингових комунікацій. 

 

Передавання ваших Особистих даних іншим 
компаніям SAP. SAP може передавати ваші 
Особисті дані іншим юридичним особам, що 
входять до складу Групи SAP. Поточний список 
юридичних осіб Групи SAP можна знайти тут. У 
таких випадках ці юридичні особи будуть 
використовувати Особисті дані з тією самою метою 
та на тих самих умовах, які вказані в цьому розділі В 
вище. 

Я дозволяю SAP передавати мої реєстраційні дані, 
указані вище, таким компаніям, як-от <список 
компаній-партнерів SAP, які отримуватимуть 
дані>, для цілей, наведених у цьому документі. 

Передавання ваших Особистих даних третім 
особам. За вашим запитом, який передбачено 
згідно з вашою згодою, SAP передаватиме ваші 
реєстраційні дані компаніям, перерахованим на 
сторінці реєстрації. Компанії використовуватимуть 
ваші реєстраційні дані для участі в подіях і 
зобов’язані вилучити їх після їх закінчення. Якщо 
компанія планує використовувати ваші реєстраційні 
дані для будь-яких інших цілей, представники 
компанії зв’яжуться з вами, щоб повідомити про 
способи та цілі використання ваших даних. 
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