
Wir möchten Sie bitten, uns die Möglichkeit einzuräumen, für Sie in unserem Lieferantenportal SPS einen 
Account anzulegen.

Ich, ...................................................................................................................... , bin damit einverstanden, 
(Name der Ansprechperson des Lieferanten)

dass die  ......................................................................................................................................................    
(Name der verantwortlichen Konzerngesellschaft der STRABAG SE)

meine folgenden personenbezogenen Daten in das Lieferantenportal SPS aufnimmt:

Anrede*: ......................................................................................................................................................

Name: .........................................................................................................................................................

Vorname: .....................................................................................................................................................

E-Mail-Adresse: ........................................................................................................................................... 

Die Aufnahme der personenbezogenen Daten im Rahmen der Erstellung eines Accounts erfolgt zum Zwecke 
der Zusendung einer Einladungsmail aus dem Lieferantenportal SPS für die Durchführung der Registrierung 
im Lieferantenportal SPS.

Die Einwilligung kann jederzeit ganz oder teilweise ohne Angabe von Gründen mit Wirkung für die Zukunft 
widerrufen werden. Der Widerruf gilt nur für zukünftige Verarbeitungen und nicht für bereits erfolgte. Ich 
wurde darüber in Kenntnis gesetzt, dass die Einwilligung der Freiwilligkeit unterliegt und die Nichtabgabe 
keinerlei negativen Folgen hat.

Weitere Hinweise zum Datenschutz zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten in unserem Lieferanten-
portal finden Sie in der Datenschutzerklärung für das Lieferantenportal SPS**.

ICH HABE DIE VORSTEHENDE ERKLÄRUNG ZUR VERWENDUNG VON PERSONENBEZOGENEN 
DATEN GELESEN UND VERSTANDEN.
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Zgoda na utworzenie konta w Portalu SPS

Wypełnienie niniejszej zgody umożliwi nam założenie dla Państwa konta w Portalu Dostawców SPS.

Ja, ...................................................................................................................................... , wyrażam zgodę,
(osoba upoważniona do reprezentowania firmy)

aby  .................................................................................................................................................................
                  (nazwa właściwej firmy Koncernu STRABAG SE)

wprowadziła moje dane osobwe do Portalu Dostawców SPS:

Firma:  ...........................................................................................................................................................

Nazwisko:  .....................................................................................................................................................

Imię:  ...............................................................................................................................................................

Adres e-mail:  .................................................................................................................................................

Zamieszczenie danych osobowych w ramach zakładania konta odbywa się w celu umożliwienia wysyłki 
wiadomości e-mail z zaproszeniem z Portalu Dostawców SPS do przeprowadzenia rejestracji w Portalu 
Dostawców SPS .

Zgoda może być w każdej chwili odwołana w całości lub w części, bez podania przyczyn i ze skutkiem na 
przyszłość. Odwołanie dotyczy tylko przyszłego przetwarzania, nie odnosi się do przetwarzania danych 
osobowych, które miało miejsce do czasu odwołania zgody. Zostałem(-łam) powiadomiony(-na) o fakcie, 
że zgoda jest dobrowolna, a brak jej udzielenia nie będzie miał żadnych negatywnych konsekwencji.

Więcej informacji na temat ochrony danych w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych           
w naszym Portalu Dostawców znajduje sie w Polityce Prywatności*.

PRZECZYTAŁEM(-ŁAM) I ZROZUMIAŁEM(-ŁAM) POWYŻSZE OŚWIADCZENIE O WYKORZYSTANIU
DANYCH OSOBOWYCH.

Miasto, data Podpis

* dokument znajduje się na stronie: https://sps.strabag.com/page.aspx/pl/ctn/content_view/gdpr_terms
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STRABAG 

SPS – STRABAG Portal for Suppliers

SPS jest naszym Portalem Dostawców zapewniającym komfortową współpracę ze wszyst-
kimi przedsiębiorstwami Grupy STRABAG. Zależy nam na utrzymywaniu z Państwem, jako 
naszą firmą partnerską, efektywnych i długofalowych relacji biznesowych. Wspólnie zapew-
nimy naszym Klientom optymalną jakość i niezawodność z zachowaniem korzystnego sto-
sunku jakości do ceny. Z naszym Portalem Dostawców SPS ułatwimy ten proces i uczynimy 
go efektywniejszym poprzez digitalizację całego procesu zakupów w przyszłości.

Zacznij teraz!

Państwa obecne korzyści Państwa rejestracja jako dostawcy jest pierwszym krokiem digitalnego procesu zakupów.

• centralne przechowywanie danych
  w portalu
• kompleksowa kontrola danych
• certyfikaty / świadectwa aktualne
  dla wszystkich projektów i podmiotów
STRABAG

• wygodna funkcja przypominania
o upływie ważności certyfikatów 

Państwa przyszłe korzyści

• szczegółowa prezentacja usług 
  i trafniejsze zapytania ofertowe 
• praktyczna wyszukiwarka przetargowa
• prosty udział w przetargach
• bezpośredni dostęp do dokumentów
i informacji przetargowych

• centralne archiwum umów ramowych
• wygodne zarządzanie katalogami
• kompleksowa kontrola dokumentów
• realizacja zamówień bez dokumentacji
papierowej

• aktualne informacje na temat zamówień
i dostaw

• mobilne korzystanie z portalu
• mniejszy nakład administracyjny

WPROWADZENIE DANYCH    
DLA OBECNYCH DOSTAWCÓW

Ogólne dane Państwa firmy są 
przechowywane w systemie.

SAMODZIELNA REJESTRACJA
DLA NOWYCH DOSTAWCÓW

Jeszcze nie posiadamy 
Państwa danych firmowych. 

• Rozpocznij rejestrację w trakcie 
  rozmowy z osobą upoważnioną   
  z firmy STRABAG  
• Prześlij podpisaną zgodę na  
  utworzenie konta oświadczenie
• Otrzymasz e-mail z zaproszeniem
• Rozpocznij rejestrację i aktualizuj   
  dane

• Uruchom stronę portalu
• Zapoznaj się z Polityką Prywatności
• Wprowadź podstawowe dane firmy
• Otrzymasz potwierdzenie  
  sprawdzenia danych przez STRABAG
• Uzupełnij dalsze informacje

• Wybierz / wyszczególnij grupy towarów 
• Wprowadź certyfikaty

Gwarancja jakości STRABAG

Infolinia SPS:

Więcej informacji
na stronie: 
www.supplier.
strabag.com/pl

Informacja dla dostawcy

00800 224 33 224      
sps.support.pl@ 

strabag.com

Już teraz sprawdź korzyści portalu SPS
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