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NEA Handel & Logistik med föreläsning om AI
Plats: GS1, Västra Järnvägsgatan 15, 12 tr
Datum: 7 juni kl 11.00-13.00
Den här gången har vi en kort föreläsning av Peter Jönsson från Gs1 som berättar om den nya versionen av
Artikelinformation:
Från globalt projekt till lokalt projekt
Syftet och varför förändringen var nödvändig och vilka förväntade effekter som ligger på den nya
datamodellen
Förutsättningarna för genomförande på den svenska marknaden och de faktiska förändringarna.
Utmaningar och lärdomar.
Frågor
Ta med en kollega och anmäl er till kansli@nea.nu vi bjuder på en lättare lunch. Anmälan senast 3 juni
till kansli@nea.nu

Webinar om PUL – nya personuppgiftslagen
Datum: 20 juni kl. 10.00-11.00
Talare: Agnes A Hammarstrand, advokat på Advokatbyrån Delphi
EU:s organ är nu överens om förslaget till ny europeisk personuppgiftslagstiftning. Förordningen som ska antas
nu i vår innebär ett stort antal nya regler. Företag som bryter mot reglerna riskerar böter på upp till 4 % av
omsättningen.
Agnes går igenom de viktigaste förändringarna och vad dessa innebär för ditt företag. Måste ett
uppgiftsskyddsombud alltid utses? Vad innebär kravet på inbyggt skydd av personuppgifter? Hur bör vi
förbereda oss? Få svar på detta och mycket mer den 20 juni!
Anmäl dig till webinaret här:
https://attendee.gotowebinar.com/register/2083711248951377411
After registering, you will receive a confirmation email containing information about joining the webinar.
View System Requirements
http://support.citrixonline.com/s/G2W/Help/SystemRequirements

Nationellt e-fakturaforum med representanter från Open PEPPOL
Plats: ESV, Drottninggatan 89, Stockholm.

Datum: 9 september kl. 09.00-12.00
Den här gången kommer representanter från Open PEPPOL i Norge och berättar om sitt arbete.
På agendan är som vanligt Statusrapport från the European Multi-Stakeholder Forum och arbetsgrupperna där
samt de svenska speglingsgrupperna
Det nationella e-fakturaforumet är öppet för alla som är intresserade.
Anmälan till kansli@nea.nu
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Anna Amgren

