
Spoštovani,

leto je okoli in ponovno Vas vljudno vabimo, da se nam pridružite na letošnji že peti MSP konferenci, ki bo v sredo               
11. aprila 2018, v Ljubljani.

Letošnji dogodek bomo namenili eni od pomembnih novosti, ki jih prinaša splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov 
(v nadaljevanju GDPR). Moto konference je »VARNO V DIGITALNO«. Vsebinska rdeča nit konference je »Kako se spopasti 
s pastmi pri uvajanju novosti v varstvu osebnih podatkov (GDPR)?«

Nova uredba se začne uporabljati 25. maja 2018, kar predstavlja predvsem mikro, malim in srednjim podjetjem 
veliko težav in nejasnosti. Predvidene so visoke kazni za kršitve GDPR, in sicer do 20 mio EUR oz. do 4% globalnega 
letnega prometa.

Naši osrednji gostje bodo:
g. Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo  
mag. Sonja Šmuc, generalna direktorica GZS
mag. Brane Lotrič, predsednik UO PTZ
ga. Mojca Prelesnik, informacijska pooblaščenka
g. Matija Jamnik, JK Group d.o.o.

Na konferenci bomo že petič podelili priznanje Pomladni veter posamezniku oz. organizaciji v Sloveniji, ki je po mnenju 
članov GZS največ prispeval k razvoju podjetniškega okolja v Sloveniji.

Na okrogli mizi bomo izpostavili dobre prakse iz vrst malih in srednjih podjetij ter spodbudili izmenjavo konkretnih vprašanj 
s strani udeležencev konference MSP ter strokovnih oseb, ki bodo konkretno odgovarjala na ta vprašanja. Po konferenci 
MSP bodo udeleženci konference prejeli glasilo Veter z vodičem, kako se lahko mala in srednja podjetja konkretno 
pripravijo na novo uredbo (GDPR). 

Tudi letos bomo konferenco zaokrožili z Memorandumom MSP, ki ga bomo naslovili na vse pristojne institucije v zvezi z 
uvedbo GDPR v Sloveniji, s poudarkom na problematiki mikro, malih in srednjih podjetij.

Konferenca je namenjena direktorjem in vsem zaposlenim v mikro, malih in srednjih družbah, podjetnikom, 
računovodskim servisom, vodjem in zaposlenim v kadrovskih službah ter vodjem in zaposlenim v trženju. 

Vabljeni, da aktivno sodelujete na našem dogodku za mala in srednja podjetja. Število mest je omejeno (150), zato si 
pravočasno zagotovite prostor s prijavnico na dogodek!

mag. Vida Kožar
Direktorica PTZ
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