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Prohlášení o souhlasu s vytvořením účtu 
na dodavatelském portálu SPS

Rádi bychom Vás požádali, aby jste nám umožnili vytvořit Vám účet na našem dodavatelském portálu SPS.

Já, níže podepsaný/ná , souhlasím 
s tím, aby koncern STRABAG SE

(v bode X. - Seznam společně odpovědných koncernových společností )

zaznamenal na dodavatelský portál SPS moje následující osobní údaje:

Název společnosti:   __________________________________________________________________________

Jméno, Příjmení:      __________________________________________________________________________

E-mailová adresa:    __________________________________________________________________________

Zaznamenání osobních údajů v rámci vytvořením účtu slouží k zaslání zvacího e-mailu z dodavatelského 
portálu SPS pro účely provedení registrace v dodavatelském portálu SPS.

Souhlas lze kdykoli zcela nebo částečně odvolat bez udání důvodů s účinkem do budoucna. Odvolání se 
vztahuje pouze na budoucí zpracování, nikoli na zpracování, které již proběhlo. Byl/a jsem informován/a, 
že souhlas je dobrovolný a že jeho neposkytnutí nebude mít žádné negativní důsledky.

Další upozornění týkající se ochrany údajů při zpracování vašich osobních údajů na našem dodavatelském 
portálu naleznete v Prohlášení o ochraně údajů pro dodavatelský portál SPS**.

VÝŠE UVEDENÉ PROHLÁŠENÍ O POUŽÍVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ JSEM SI PŘEČETL/A 
A POROZUMĚL/A JSEM MU.

Datum          Podpis

Místo

Telefonní čislo:           __________________________________________________________________________

Dokument lze najít na: https://sps.strabag.com/page.aspx/cs/ctn/content_view/gdpr_terms

https://sps.strabag.com/page.aspx/cs/ctn/content_view/gdpr_terms
https://sps.strabag.com/page.aspx/cs/ctn/content_view/gdpr_terms
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SPS – Portál pro dodavatele společnosti STRABAG

SPS je náš společný dodavatelský portál pro snadnou spolupráci se všemi společnostmi 
koncernu STRABAG. S vámi, jako s naší partnerskou společností, bychom rádi dlouhodobě 
udržovali úspěšné obchodní vztahy. Společně tak můžeme našim zákazníkům nabídnout 
nejlepší možnou kvalitu a spolehlivost při dobrém poměru ceny a výkonu. Pomocí našeho 
dodavatelského portálu SPS to v budoucnu usnadníme a zefektivníme tím, že celý proces 
nákupu bude realizován digitálně.

Začněte hned!
Vaše registrace jako dodavatele je vstupem do našeho společného digitálního nákupního 
procesu:

Vaše výhody již dnes:
• centrální správa údajů na jednom portálu
• komplexní kontrola údajů
• certifikáty / doklady platné pro všechny

projekty a společnosti koncernu
STRABAG

• pohodlná funkce připomenutí před
vypršením platnosti certifikátu

• podrobnější prezentace služeb
a přesnější poptávky

• praktický radar pro výběrová řízení
• snadná účast ve výběrových řízeních
• přímý přístup k dokumentům

a informacím o výběrových řízeních
• centrální ukládání rámcových smluv
• pohodlná správa katalogů

Vaše zítřejší výhody:
• komplexní náhled do dokumentů
• bezpapírové vyřizování objednávek
• aktuální údaje o objednávkách

a dodávkách
• mobilní použití portálu
• snížení administrativní náročnosti

ÚDRŽBA KMENOVÝCH ÚDAJŮ 
PRO STÁLÉ DODAVATELE

V systému jsou uloženy obecné 
údaje o společnosti.

SAMOREGISTRACE  
PRO NOVÉ DODAVATELE

Vaše údaje nemáme zatím 
k dispozici.

• zahájení registrace při
rozhovoru s kontaktní osobou
společnosti STRABAG

• podepsání a odeslání
prohlášení o souhlasu

• obdržení e-mailu s pozvánkou
• spuštění a aktualizace /

doplnění údajů

• vyvolání stránky portálu
• vzetí prohlášení o ochraně osobních

údajů na vědomí
• samostatné zadání minimálních

informací
• obdržení výsledku o auditu

společnosti STRABAG
• doplnění dalších informaci

• výběr / specifikace skupin zboží
• nahrání certifikátů

Zajištění kvality společnosti STRABAG

Okamžité využití výhod SPS

Podpora SPS:

Další informace 
naleznete na 
internetu na: 
www.supplier. 
strabag.com

Informace o dodavateli

00800 224 33 224
ssps.support.cz@ 

strabag.com
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