
Restriktioner angående GDPR

Europeiska unionen beslutade att anta nya förordningar för 
skydd av personuppgifter som trädde i kraft den 20190525.
I grund och botten ger det dig som konsument ett starkare 
skydd och lägger fler skyldigheter på företag att behandla 
din integritet väl.
Vi har alltid värderat våra kunders integritet och är därför 
noga med hur vi lagrar och använder dina personuppgifter. 
Under GDPR kommer vi att vara ännu mer öppna för vilka 
data vi samlar in och hur vi använder dem.

Vi för en fullständig lista över vilka uppgifter som samlas in 
på vår webbplats när du registrerar dig för nyhetsbrevet eller 
gör ett köp, liksom andra frågor som rör de nya GDPR-
förordningarna, se vår uppdaterade sekretesspolicy.

Kort sagt:

- Vi använder ditt namn och din e-post för att kontakta 
dig via e-post
- Vi delar aldrig våra uppgifter
- Dina uppgifter är säkrade på våran webbplats av 
värden www.ragesw.com
- Liksom nästan alla webbplatser använder vi en 

spårningskaka för att se vilka sidor som bläddras på 
www.jazznbluesacademy.com

http://www.ragesw.com
http://www.jazznbluesacademy.com


Övriga villkor för vårt företag Jazz´n Blues Academy

- Anmälningsavgiften är en administrativ kostnad som vi 
måste ta ut för att få täckning för alla rörliga kostnader 
som uppstår kring kursanmälan. Om du väljer att dra 
tillbaks din anmälan återbetalas inte den här avgiften. 

- Om vi får in alltför få anmälningar till en kurs reserverar vi 
oss för möjligheten att ställa in. Detta informerar vi om i 
god tid innan kursstart. Om vi ställer in kursen så betalas 
anmälnings och kursavgiften tillbaks till deltagaren.  

- Om deltagaren väljer att avboka gäller följande: 

• Avbokning senast sex veckor före kursstart – full 
återbetalning av kursavgift och internatkostnad (Gäller ej 
anmälningsavgiften).  

• Avbokning senast 30 dagar före kursstart – 50 procent 
återbetalning av kursavgift, full återbetalning av 
internatkostnaden, ingen återbetalning av 
anmälningsavgiften. 

• Mindre än 30 dagar före kursstart – inga återbetalningar 
men du har möjlighet att överlåta din plats till en person 
som spelar samma instrument som du själv. 

- I anslutning till din anmälan kommer du att få en faktura 
på anmälningsavgiften som måste betalas omgående för 
att bekräfta din anmälan. Sedan kommer en slutfaktura 
på kurs och internatavgift ca. två månader innan kursstart 
och den måste vara betald 30 dagar innan kurserna 



sätter igång. Utebliven betalning innebär att vi erbjuder 
kursplatsen till någon annan som står i kö. 

Stockholm 200829 

Med vänliga hälsningar
/ Thomas och Jonas på Jazz´n Blues Academy


