
Anmälningsvillkor

• Anmälan är giltig när anmälan och avgift är betalad samt att ett bekräftelse mail från 
oss. 

• Anmälan är bindande.
• För att anmäla dig till ett event måste du vara minst 18 år. Om du är under 18 år 

måste du ha målsmans godkännande för att kunna ingå ett avtal.
• Det är inte tillåtet att låta någon annan deltaga i våra evenemang i ditt namn.
• Allt deltagande i Kroppefjäll Bed&Breakfast arrangemang sker på egen risk.
• Erlagd avgift återbetalas ej.

 
Personuppgifter  
Vi kommer att behandla dina personuppgifter i och med att du anmält dig till eventet. Vi är 
ansvariga för att all behandling sker i enlighet med EU’s nya dataskyddsförordning GDPR 
(General Data Protection Regulation).

Främsta syftet med att vi behandlar dina personuppgifter är att vi ska kunna hantera din 
anmälan. De personuppgifter som vi kommer att behandla är främst sådana som du direkt 
eller indirekt lämnar till oss genom din anmälan till eventet, så som för- och efternamn, 
postadress, e-postadress, mobilnummer, fotografier och filminspelningar i vilka du 
förekommer. Personuppgifterna kommer enbart stanna hos oss och inte säljas till annan 
part.

Genom att du godkänner dessa Anmälningsvillkor samtycker du till vår behandling av dina 
personuppgifter. Du har rätt att när som helst få information om vilka personuppgifter vi har 
om dig, hur dessa används och om du vill att de raderas ur vårt register - meddelande om 
detta görs till Kroppefjäll B&B via telefon 0530-41300 eller info@kroppefjall.com. Du har 
också alltid rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter och att återkalla lämnade 
samtycken.

Vårt ansvar 
Genom att du godkänner dessa villkor godkänner du att du deltar på egen risk i 
evenemanget och att vi därför inte ansvarar för skada som eventuellt uppstår vid 
deltagandet i eventet. Vi ansvarar inte heller för skador som kan uppstå på kläder eller 
teknisk utrustning som du bär under eventet. Vi ansvarar inte för kvarglömda kläder eller 
utrustning.
 
Marknadsföring
Vi kan komma att spara och behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål i 
upp till tre år efter avslutat event med oss. 
Vi eller våra samarbetspartners har rätt att kontakta dig som anmält dig till ett event för 
information eller erbjudanden. Om du angett din e-postadress samtycker du till att vi eller 
våra samarbetspartners kan komma att skicka information eller erbjudanden.
Vi kommer att publicera vissa av dina personuppgifter såsom namn, fotografier och film-
inspelningar i vilka du förekommer, på internet och i dagstidningar både som nyhets- och 
annonsmaterial utan att du kan ställa krav om särskild ersättning. 

Vänligen notera att vi har rätt att ensidigt ändra dessa villkor.

mailto:info@kroppefjall.com

