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Grudén Utveckling AB

Välkommen till våra utbildningar för ett
hälsosammare och roligare arbetsliv!

Våra villkor för anmälan och deltagande är:
Du anmäler dig som regel till våra kurser via anmälningsformulär på hemsidan. Om du vill ha hjälp med att
registrera din anmälan på annat sätt kontaktar du oss via mail eller telefon så hjälper vi dig. För att kunna ha
kontakt med dig före, under och efter utbildningen måste vi spara dina person- och kontaktuppgifter tills
kursen är helt avslutad. Vi raderar personuppgifterna efter avslutad kurs om du inte aktivt väljer att stå kvar på
vår kontaktlista. Vi hanterar dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning så länge de finns i våra system.
Anmälan är bindande. Det betyder att du i samband med anmälan förbinder dig att betala deltagaravgiften
som anges i inbjudan om du blir erbjuden en plats på utbildningen du anmält dig till. Anmälan är bindande
eftersom vi behöver veta med säkerhet hur många som kommer att delta i våra kurser för att vi skall kunna
planera utbildningen för rätt antal deltagare, boka rätt storlek på lokal och beställa mat och fika.
Deltagaravgiften faktureras till den faktureringsadress som angivits i anmälan. Huvudprincipen är att
deltagaravgiften skall betalas innan kursstart. Ibland hinner man inte betala i tid pga faktureringsadministrativa rutiner. Då vill vi att ni meddelar detta så vi kan ändra förfallodatumet på fakturan.
Deltagaravgiften för heldagsutbildningar omfattar kursledare, kursinnehåll, kursmaterial, kurslokal,
anteckningsmaterial samt lunch och fika om inget annat anges i inbjudan. Resor till kurslokalen,
parkeringsavgifter och boende står deltagarna för själva. Kursdeltagarna står även själva för eventuella inköp av
litteratur som rekommenderas men inte ingår i kursmaterialet.
Dokumentation och deltagarmaterial kan ges som bild-, ljud-, video- eller textfil. Det kan även delas ut i form av
litteraturlista, länkar eller på annat sätt. Ibland skickar vi ut deltagarmaterial före kursen om det är material
som deltagarna behöver läsa igenom innan kurstillfället. Oftast delar vi ut materialet efter genomgången
kursdag. På företagsinterna utbildningar delar ibland deltagarna själva material som de samlat in under
kursdagen.
Bilder på personer omfattas av GDPR. Grudén Utveckling dokumenterar ibland genom att fotografera, och kan
publicera bilder från utbildningar på sin hemsida och i sociala medier med stöd av formuleringen om
intresseavvägning. Du har rätt att begära att bilder där du går att identifiera inte får publiceras, eller skall tas
bort.
Om Grudén Utveckling hindras att genomföra utbildningen på grund av oförutsedda händelser (Olycksfall, akut
sjukdom, force majeur etc) betalas deltagaravgiften tillbaka. Deltagare eller deras arbetsgivare har ej rätt till
ersättning vid eventuell skada på grund av utebliven leverans. Deltagaravgiften betalas inte tillbaka om
deltagare får förhinder på grund av olycksfall, akut sjukdom eller force majeur.
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