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GDPR

Po dveh letih  
še vedno veliko neznank
»V glavnem mikro, mala in srednja podjetja niso pripravljena na uredbo 
GDPR,« pojasnjuje Vida Kožar, direktorica Podjetniško – trgovske zbornice 
pri GZS. 
Katarina Pernat

Nova uredba, ki za vso EU nalaga preventivne ukrepe 
za zaščito osebnih podatkov v različnih organizacijah 
- poleg imenovanja pooblaščencev za varstvo osebnih 
podatkov natančneje določa tudi način njihovega 
pridobivanja -, se začne uporabljati 25. maja 2018, 
kar predstavlja predvsem mikro, malim in srednjim 
podjetjem veliko težav in nejasnosti. Predvidene so 
visoke kazni za kršitve uredbe, in sicer do 20 milijonov 
evrov oz. do 4 odstotke globalnega letnega prometa. 
Pred uredbo EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) 
pripravlja GZS peto MSP konferenco pod naslovom 
Varno v digitalno. Vsebinska rdeča nit konference 
je »Kako se spopasti s pastmi pri uvajanju novosti v 
varstvu osebnih podatkov (GDPR)?«

Stresna situacija za MSP

Pri svetovanju, kako se pripraviti na uredbo, PTZ 
sodeluje tudi z odvetniško  družbo JK Group. Bogdan 
Jug, direktor projekta GDPR pri JK Group, je povedal, 
da je GDPR občutljiva tema med mikro, malimi in 
srednjimi podjetji. »Za ta podjetja je uredba izjemno 
stresna situacija, ki je prepolna neznank. Nimamo 
namreč lokalnega zakona, ne ve se, kdaj in kakšen bo 
lokalni zakon, kljub vsemu temu se bo uredba upora-
bljala v vsakem primeru. Ne ve se, kako bodo reagirali 
pristojni inšpektorji, niti kaj so optimalne poslovne 
prakse – ali so dokazljivo primerne in skladne. Po 

dveh letih časa za prilagoditev smo tukaj, kjer smo. 
Lahko bi rekli, da je slovensko gospodarstvo zaradi 
neresnosti odgovornih pod nepotrebnim stresom 
in to se bo poznalo v povečanju stroškov in nižjih 
prihodkih,« pravi Jug ter dodaja, da se je potrebno 
zavedati, da je GDPR tukaj, da ostane in oblikuje našo 
prihodnost.  

Kaj se bo dogajalo na konferenci ? 

Na konferenci, ki bo v sredo, 11. aprila, v NLB Centru 
inovativnega podjetništva, bodo osrednji gostje 
Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj 
in tehnologijo RS, Sonja Šmuc, generalna direkto-
rica GZS, Brane Lotrič, predsednik UO PTZ, Mojca 
Prelesnik, informacijska pooblaščenka, in Matija 
Jamnik iz JK Group. 

Na konferenci bodo že petič podeljene tudi 
nagrade Pomladni veter posamezniku oz. organizaciji 
v Sloveniji, ki je po mnenju članov GZS največ prispe-
val k razvoju podjetniškega okolja v Sloveniji.

»Na okrogli mizi bomo izpostavili dobre prakse iz 
vrst malih in srednjih podjetij ter spodbudili izme-
njavo konkretnih vprašanj s strani udeležencev 
konference MSP ter strokovnih oseb, ki bodo konkre-
tno odgovarjale 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,« so še 
pojasnili na PTZ.

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. gg

»Po dveh letih časa 
za prilagoditev 
smo tukaj, kjer 

smo. Lahko bi rekli, 
da je slovensko 

gospodarstvo 
zaradi neresnosti 

odgovornih pod 
nepotrebnim 

stresom in to se bo 
poznalo v povečanju 

stroškov in nižjih 
prihodkih.« 

Bogdan Jug, JK Group
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