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Villkor Anmälan  
Digitala Tema Renrum 2020 
 
Anmälan 
Kunden accepterar i samband med sin anmälan villkoren för deltagande under Tema Renrum 
2020 (”TR”) den 25-11-2020, som arrangeras av Rent Forum i Norden AB, org.nr. 556644-7172 
(”Rentforum”) via Microsoft Teams. Detaljinformation om TR återfinns på 
https://rentforum.se/tema-renrum  
 
En anmälan till TR är bindande, samt bunden till de personer som anmälts vilket innebär att en 
anmäld deltagare ej går att byta ut. Vid anmälan skickas en orderbekräftelse via e-post till 
kunden.  
 
 

Deltagaravgift 
Ordinarie deltagaravgift är SEK 3 500:- exklusive moms per deltagare och gäller deltagande 
under Tema Renrum via Microsoft Teams den 25 november 2020, enligt schema. Sista 
anmälningsdatumet är den 23 november 2020. 
 
 
Rabatt 
Vid anmälan före den 14-11-2020 utgår en rabatt på SEK 1 000:- exklusive moms för respektive 
deltagaravgift. Vid anmälan mellan 15-11-2020 till och med 20-11-2020 utgår en rabatt på SEK 
500:- exklusive moms för respektive deltagaravgift. Gå 3 betala för 2 gäller, vilket innebär att 
ingen deltagaravgift tas ut för varje tredje deltagare som anmäls från ett företag vid ett och 
samma anmälningstillfälle. 
 
 
Fakturering 
Samtliga deltagaravgifter faktureras vid anmälan med betalningsvillkor 30 dagar netto.  
 

Tekniskt ansvar 
Kundens ansvar 
Kunden ansvarar för att respektive deltagare har tillgång till följande den 25 november 2020 
under Tema Renrum 2020: 

- En egen unik e-postadress (som angivits vid anmälan) 
- En egen dator (alternativt en tablet eller en smartphone) 
- En modern webbläsare (alternativt en egen uppdaterad version av Microsoft Teams) 
- Internet (bredband eller 4G rekommenderas) 
- Högtalare eller hörlurar 

 
Kunden bör även, för att deltagare ska kunna delta på Tema Renrum 2020 den 25 november 
2020, säkerställa: 

- Att mail från Matts@mattsbiotekpro.onmicrosoft.com (inbjudan till Microsoft Teams 
mötet) inte hamnar i skräppostfilter på företaget 

https://rentforum.se/tema-renrum
mailto:Matts@mattsbiotekpro.onmicrosoft.com
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- Att dubbelkolla att respektive deltagare har mottagit en inbjudningslänk senast den 23 
november 2020 (se även skräppostmappen), och annars kontakta Rentforum senast den 
24 november 2020 för att få en ny inbjudningslänk 

- Att varje deltagare klickar på inbjudningslänken den 25 november 2020 vid 
evenemangets start 

 
Rentforums ansvar 
Rentforum ansvarar för 

- Att skicka ut en inbjudningslänk för evenemanget på Microsoft Teams till respektive 
deltagares angivna e-postadress, senaste den 24 november 2020.  
 

Rentforum ansvarar inte för  
- Inbjudningsmail som hamnar i Kundens skräppostfilter 
- Eventuellt felaktigt angivna e-postadresser vid anmälan  
- Problem som uppstår gällande Kundens Internet, Kundens dator (tablet, smartphone), 

Kundens Microsoft Teams, eller andra tekniska problem som ligger utanför Rentforums 
kontroll  

- Att deltagare klickar på inbjudningslänken under evenemanget.  
 
 

Hantering av lämnade personuppgifter 
Kunden accepterar, samt säkerställt att samtliga deltagare från Kunden accepterat, Rentforums 
”Hantering av lämnade personuppgifter” (se sida 2) i samband med sin anmälan. 
 

 
 

 
 
 
 

Se sida 3 för Rentforums ”Hantering av lämnade personuppgifter” (GDPR) 
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Hantering av lämnade personuppgifter 
Syfte med insamling 
Rentforum hanterar och använder den information som Kunden har lämnat i syfte att  
behandla er anmälan om deltagande på TR, såsom bekräftelsemail, inbjudan till eventet i 
Microsoft Teams, registreringslistor, kursintyg, fakturering etc.  
 
Direkt marknadsföring 
Härutöver kan Rentforum komma att använda de lämnade personuppgifterna inom 
BioTekPro-koncernen (BioTekPro AB, RentForum i Norden AB, Mcleaned AB) för direkt 
marknadsföring i form av e-postutskick (kostnadsfri prenumeration av RenaRum, 
nyhetsbrev, inbjudningar och andra utskick) samt brevutskick och utskick av fysiska kopior 
av tidningen RenaRum.  
 
Som privatperson kan du när som helst meddela Rentforum en s.k. direktreklamspärr som 
förhindrar att dina uppgifter används för direkt marknadsföring, se Kontakt och frågor nedan. 
 
Rentforum kommer inte utan ditt samtycke att vidareförmedla uppgifter om dig till 
utomstående part utanför BioTekPro-koncernen, annat än om sådan skyldighet följer av lag. 
 
Tredjepartsverktyg 
Rentforum använder sig av tredjepartsverktyg, t.ex. Wordspress (webbsida), Drop-box 
(lagringstjänst), Gmail (e-post), Mailchimp (nyhetsbrevtjänst), Microsoft Teams (webinar), m.fl., 
för hantering av anmälan, genomförandet av evenemanget samt marknadsföring. 
 
Skyddsåtgärder 
Rentforum skyddar personuppgifter genom normala tekniska och organisatoriska 
säkerhetsåtgärder.  
 
Godkännande av vår ”Hantering av lämnade personuppgifter” 
För anmälan till TR förutsätts att Kunden samt deltagare godkänner Rentforums 
behandling av era personuppgifter och att Kunden samt deltagare lämnar enligt GDPR 
erforderligt samtycke därtill.  
 
Följer GDPR 
Hantering av personuppgifter sker i enlighet med GDPR - Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på 
behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av 
direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). 
 
 
 

Kontakt och frågor 
Kontakta oss om ni har några frågor på info@rentforum.se 
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