
 

 

 

Deltagerbetingelser 

Disse betingelser gælder for gratis og betalte arrangementer i PPclinic (f.eks. kurser, seminarer, webinarer 

og gå hjem-møder), der er åbne for tilmelding via vores hjemmeside. 

1. Fakturering 

Når du tilmelder dig et arrangement i PPclinic, vil du modtage en bekræftelsesmail og en faktura, hvis der 

er tale om et arrangement med deltagerbetaling.  

• For arrangementer med deltagerbetaling gælder det, at du er sikret plads på kurset, når vi har 

modtaget din betaling. Vi sender en bekræftelse på, at du har fået en plads.  

• For gratis arrangementer gælder det, at du er sikret plads, når du har modtaget en 

bekræftelsesmail. 

2. Afmelding og udeblivelse 

Afmelding fra arrangementer med deltagerbetaling skal altid ske skriftligt til PPclinic på 

tilmelding@ppclinic.dk. 

• Afmelder du inden 14 dage før afholdelse, refunderer vi hele beløbet til dig.  

• Afmelder du senere end 14 dage før afholdelse, refunderes beløbet ikke. 

Hvis du bliver forhindret i at deltage, tilbyder vi, at du kan overdrage din plads til en kollega, helt frem til 

dagen før arrangementet begynder.  

 

Vi tilbyder hverken hel eller delvis refusion af prisen, hvis du udebliver fra et arrangement, som du er 

tilmeldt. 

3. Aflysning  

Vi bestræber os altid på at afholde vores arrangementer som planlagt. Dog forbeholder vi os ret til at aflyse 

et arrangement, hvis underviseren bliver syg, eller der er for få tilmeldinger til kurset.  

• I tilfælde af sygdom hos underviseren, gennemføres arrangementet af en anden kompetent 

medarbejder eller arrangementet rykkes til en anden dag. Vi tilbyder hverken hel eller delvis 

refusion af prisen i forbindelse med undervisers sygdom. 

• I tilfælde af for få tilmeldinger til et arrangement aflyser vi senest 7 dage før start og refunderer 

hele beløbet til dig. 

4. Ansvar 

Enhver deltagelse i PPclinics arrangementer er på eget ansvar. PPclinic kan ikke holdes ansvarlig for, 

hvordan den erhvervede viden eller de erhvervede kompetencer tages i brug. 
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5. Fortrolighed og ophavsret 

Alt materiale, som vi deler før, under eller efter et arrangement, er beskyttet af loven om ophavsret. Du har 

derfor ikke ret til at kopiere/gengive eller distribuere vores oplæg, kursusmateriale, bøger eller e-bøger til 

andre. 

 

Link og adgang til online arrangementer er personlige og må ikke deles eller videregives. 

 

6. Opdatering af betingelser 

PPclinic forbeholder sig retten til at ændre på ovennævnte betingelser uden krav om underretning af den 

enkelte deltager. Vi underretter dog altid deltagere, som er tilmeldt kommende arrangementer på 

tidspunktet for ændringen, hvis ændringen vil have en betydning for det pågældende arrangement. 

  

Øvrige opfordres til løbende at holde sig ajour med betingelserne her på siden.  

 

7. Sådan behandler vi dine personoplysninger, når du tilmelder dig et arrangement i PPclinic 

Når du tilmelder dig kurser, webinarer, oplæg og lignende arrangementer afholdt af PPclinic, behandler vi 

oplysninger om dit navn og mailadresse samt arbejdstitel, firmanavn, firmaadresse, arbejdstelefonnummer, 

hvilket arrangement du deltager i samt andre oplysninger, du giver os i forbindelse med tilmelding og 

deltagelse i arrangementet. 

Vi behandler disse oplysninger med henblik på at kunne stille den bestilte ydelse til rådighed for dig, 

koordinering og administration af arrangementet, samt for evt. at kunne sende dig relevant materiale.  

PPclinic opbevarer alene dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde vores 

forpligtelser. 

Hvis du har spørgsmål vedr. dine personoplysninger og vores behandling af dem, eller du ønsker at klage, 

kan du skrive til klinikken på info@ppclinic.dk. 

 

 


