
 

 

 

 

 

 

 

 

Vyjadrenie súhlasu pre vytvorenie účtu 

na dodávateľskom portáli SPS
 

 
Chceli by sme Vás požiadať o povolenie vytvoriť pre Vás na našom dodávateľskom portáli SPS účet.

 

 

 

 

 

 

 
Prevzatie osobných údajov v rámci vytvorenia účtu sa realizuje z dôvodu zaslania pozývacieho e-mailu z 

Dodávateľského portálu na vykonanie registrácie na Dodávateľskom portáli SPS.  

Súhlas je možné kedykoľvek úplne alebo čiastočne odvolať bez udania dôvodu s účinnosťou do budúcnosti. 

Odvolanie platí len pre spracúvanie v budúcnosti a nie na už zrealizované. Bol/a som informovaný/á o tom, že 

súhlas je dobrovoľný a jeho neposkytnutie nemá žiadne negatívne následky.  

Ďalšie upozornenia k téme spracúvania Vašich osobných údajov na našom Dodávateľskom portáli nájdete vo 

Vyhlásení o ochrane osobných údajov dodávateľského portálu SPS**.  

VYŠŠIE UVEDENÉ VYSVETLENIE K OSOBNÝM ÚDAJOM SOM SI PREČÍTAL/A A POROZUMEL/A SOM 

MU.  

 
 

 

Dokument nájdete na https://sps.strabag.com/page.aspx/sk/ctn/content_view/gdpr_terms
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Ja, dolu podpísaný/ná, súhlasím
s tým, aby koncern STRABAG SE

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

zaznamenal na dodávateľský portál SPS moje následujúce osobné údaje:

Názov spoločnosti:   __________________________________________________________________________

Meno, Priezvisko:      __________________________________________________________________________

E-mailová adresa:    __________________________________________________________________________

Telefónne čislo:       __________________________________________________________________________

Dátum          Podpis

Miesto

https://sps.strabag.com/page.aspx/sk/ctn/content_view/gdpr_terms


STRABAG zabezpečenie kvality 

STRABAG  Informácie pre dodávateľov 

 

 

 

SPS - STRABAG Portal for Suppliers  

 

SPS je náš spoločný Dodávateľský portál pre jednoduchú spoluprácu všetkých spoločností 

koncernu STRABAG. S Vami ako partnerským podnikom by sme chceli dlhodobo udržiavať 

úspešný obchodný vzťah. Spoločne tak môžeme našim zákazníkom a zákazníčkam 

ponúknuť najlepšiu kvalitu a spoľahlivosť pri dobrom pomere ceny a výkonu. S naším 

Dodávateľským portálom SPS to robíme jednoduchšie a efektívnejšie tým, že celý proces 

nákupu sa bude odteraz realizovať elektronicky.  

 

 

  Štartujeme!  

 

Vaše výhody už dnes:  

- centrálna správa údajov na jednom portáli  
- rozsiahla kontrola údajov 
- certifikáty/doklady platné pre    

všetky projekty a spoločnosti 
koncernu STRABAG 

- funkcia pripomínania konca   
platnosti certifikátov  

- detailnejšie zobrazenie výkonov   
a presne cielené dopyty  

- praktický radar vyhlásených súťaží  
- jednoduchá účasť v súťažiach  
- priamy prístup k dokumentom    

a informácie k súťažiam  
- centrálne úložisko rámcových zmlúv  
- pohodlný katalógový manažment  

Vaše výhody od zajtra:  

- rozsiahly náhľad dokumentov  
- realizácia objednávok bez papierovania  
- aktuálne údaje o objednávkach a dodávkach  
- mobilné využívanie portálu  
- znížené administratívne náklady  

 

 

Okamžité využívanie výhod SPS 

 

 

 

 

 

SPS-podpora: 

00800 224 33 224
Ďalšie informácie 

nájdete na internete    
pod:    
www.supplier.  
strabag.com  

 

sps.support.sk@ 

    strabag.com 

 

Vaša registrácia ako dodávateľa je Váš vstup do nášho spoločného procesu nákupu:  

SPRÁVA KMEŇOVÝCH DÁT 

PRE STÁLYCH DODÁVATEĽOV   
SAMOREGISTRÁCIA PRE  
NOVÝCH DODÁVATEĽOV  

Všeobecné údaje o spoločnosti  

sú uložené v systéme..  
Vaše údaje ešte nemáme 

k dispozícii. 

- začať registráciu v 

komunikácii s kontaktnou 
osobou STRABAG  

- podpísať a postúpiť 

Vyjadrenie súhlasu 

- obdržať pozývací e-mail  

- začať a údaje aktualizovať / 

dopĺňať  

- vyvolať stránku portálu 
- zobrať na vedomie Vyhlásenie o 

ochrane osobných údajov    
- zadať základné minimálne 

informácie 
- dostať výsledok overenia zo 

strany STRABAG 

- doplniť ďalšie informácie 

- výber / špecifikácia tovarových skupín 
- nahratie certifikátov 

about:blank
about:blank
http://www.supplier.strabag.com/
http://www.supplier.strabag.com/
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	Názov spoločnosti: 
	Meno, Priezvisko: 
	E-mail: 
	Telefon: +421
	Místo: 
	Datum: 


