Kursanmälan
Anmälan IR-utbildning
Vänligen fyll i och skicka detta formulär till:
FLIR Systems AB, ITC Sweden, Antennvägen 6, 187 66 Täby eller e-posta till training@flir.se

Beställarens uppgifter:

Faktureringsadress (om avvikande)

Företag:

Företag:

Avdelning:

Avdelning:

Namn:

Namn:

Gatuadress:

Gatuadress:

Postnr. /Stad:

Postnr. /Stad:

Telefon  :

E-post :

Fax:

Ytterligare uppgifter (om så finns)

E-post :

Ordernr.:

Organisationsnr.

Kupong, nr.:
Vid

Återförsäljare och orderref.:

paketerbjudande:

Deltagarens uppgifter:
Efternamn:

Telefon  :

Förnamn:

E-post :

Avdelning:
Uppgifter om utbildningen:
Datum:

Kurs (beteckning och ort):

Pris:

Uppgifter om IR-utrustning / Programvara (för de praktiska övningar):
Värmekamera, modell:

Programvara och version:

Jag anmäler mig/ ifylld deltagare till kursen ovan och bekräftar att jag har tagit del av och accepterar ITCs

T560529_A_sv-SE

boknings- och betalningsvillkor och privacy policy.

____________________________

______________________________

(Ort / Datum)

(Deltagarens signatur)

__________________________

______________________________

(Ort / Datum)

(Arbetsgivarens signatur)

ITC Sweden
FLIR Systems AB Stockholm
Antennvägen 6
S -187 66 Täby

Phone: +46 (0) 8 753 27 55
e-mail: training@flir.se
www.irtraining.eu
www.infraredtraining.com

Bankgiro:
308 1452
Handelsbanken Stockholm:
6920 7171 8451

Kursanmälan
Boknings- och betalningsvillkor för utbildning hos

6. Gällande lag och laga domstol vid tvistemål

Infrared Training Center (ITC)

Svensk lag skall tillämpas på samtliga köp enligt
dessa avtalsvillkor och tvister ska prövas av svensk
allmän domstol.

1. Anmälan
Genom din anmälan godkänner du våra villkor och vår
integritetspolicy. Anmälan är bindande så fort vi har
bekräftat din bokning.
2. Betalning
Priserna finns i den aktuella ITC prislistan. ITC förbehåller
sig rätten till prisändring. Betalningen görs inom angiven
tidsfrist på fakturan före kursstart. Vänligen notera att det
kan ta en vecka innan betalningsbesked anländer till oss.
3. Inställda kurser samt av- och ombokning
ITC förbehåller sig rätten att ställa in kursen om det
minimala antalet deltagare inte har nåtts 10 dagar innan
kursstart och att i sådant fall föreslå en alternativ tid. ITC
informerar deltagarna omgående om arrangemanget
eller delar av det måste ställas in på grund av force
majeur eller av andra skäl. ITC är i sådant fall inte skyldig
till återbetalning av kursavgiften. ITC förbehåller sig
rätten att ändra tid, tidsplan och instruktör, om så blir
nödvändigt.
Eventuell avbokning görs skriftligen (via post, fax eller epost) senast 15 dagar före kursstart. Vid senare av-eller
ombokning förbehåller vi oss rätten att beräkna följande
avgifter:
14 till 7 dagar
före kursstart
6 eller färre
dagar före
kursstart

Ombokning
1500 SEK

Avbokning
50% av kurspriset

50% av
kurspriset

80% av
kurspriset, vid
utebliven
ankomst 100%

Deltagande av en annan person är möjligt utan extra
kostnad. Detta gäller även kurser på plats hos kund.

Integritetspolicy för anmälan till ITC kurser
Din integritet är viktig för oss och vi vill att du vet
och förstår hur och varför vi samlar in och behandlar
dina personuppgifter. För att kunna erbjuda dig
våra tjänster, genomföra utbildningen, säkerställa
att det verkligen är du som deltar i kursen och att
säkerställa att vi certifierar rätt person, behöver vi
samla in och behandla några av dina personuppgifter.
1. Personuppgifter som FLIR och FLIRs
utbildningspartner samlar in och behandlar vid
alla lärarledda kurser








2. Personuppgifter som FLIR och FLIRs
utbildningspartner samlar in och behandlar för
ITCs certifieringskurser



4. Copyright
Allt kursmaterial är upphovsskyddat. Reproduktion,
kopiering, spridning och annan använding av kursmaterial
och delar av kursmaterial är bara tillåten med ITCs
skriftliga medgivande.
5. Ansvarsfrihet
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ITCs arrangemang förbereds och genomförs av
kvalificerade termograförer och instruktörer. ITC avsäger
sig allt ansvar för aktualitet, korrekthet och fullständighet
angående kursmaterial och genomförandet av
arrangemanget.

För- och efternamn för kursintyget.
Företag, adress och e-post för att fakturera
kursen.
Om avvikande, fakturaadressen och en
kontaktperson för att fakturera kursen.
Deltagarlistan som bevisar din närvaro och
där du godkänner/avsäger dig ytterligare
kontakt ifrån oss t. ex. om våra tjänster eller
påminnelser om förnyelse av ditt certifikat.
Din kursutvärdering, där du kan välja att vara
anonym, för att kunna förbättra våra tjänster.
Din e-postadress för att kunna kontakta dig
om det finns frågor kring din anmälan.



Ett foto av dig för certifikatet.
Som bevis på din identitet; ditt namn och din
signatur på ett identifikationsblad, som
vidimeras av instruktören.
Ditt svarsblad från examen.

3. Ytterligare upplysningar
Om kursen arrangeras utanför FLIRs egna
byggnader kan vi behöva dela dina personuppgifter
med t. ex. hotellet på grund av säkerhets- eller
organisatoriska skäl.
Om du anmäler dig hos FLIR för en kurs som
genomförs av en FLIR partner eller tvärtom, kommer
FLIR och partnern dela nödvändig personlig
information.
För att granska, ändra eller radera dina
personuppgifter, vänligen kontakta training@flir.se

ITC Sweden
FLIR Systems AB Stockholm
Antennvägen 6
S -187 66 Täby

Phone: +46 (0) 8 753 27 55
e-mail: training@flir.se
www.irtraining.eu
www.infraredtraining.com

Bankgiro:
308 1452
Handelsbanken Stockholm:
6920 7171 8451

