
 

Anmälan 

>>Länk till anmälningsformuläret online https://reg.akademikonferens.se/ogondag2021  

Vi rekommenderar att du noggrant läser igenom informationen nedan innan du anmäler dig. 
Observera att anmälan är bindande. 

Deltagaravgifter, digital konferens, 1 dag Avgift exkl. moms 

Deltagaravgift, medlem i RFOgon (1 person) 1 800 kr 

Deltagaravgift, ej medlem (1 person) 2 800 kr 

Deltagaravgift, klinik (flera personer) 9 500 kr 

 

Alla priser är i svenska kronor exkl. moms. 25% moms läggs på före betalning.  

I deltagaravgiften ingår tillträde till konferensprogrammet via länk i Zoom, och deltagarlista som pdf 
som görs tillgänglig för alla anmälda deltagare. Länk skickas ut till alla anmälda ca 1 vecka före 
konferensstart tillsammans med instruktioner hur du loggar in. Det kommer att finnas tid att testa 
sin teknik i förväg. 
Vänligen notera att för er som anmäler till klinikpris, så är det den person som är kontaktperson, och 
lämnar sina personuppgifter i anmälan som får all information och som står med i deltagarlistan. Ni 
övriga får lita till att anmälaren delar med sig av information och instruktioner om det behövs. 

Betalning 
Deltagaravgiften betalas med kreditkort eller faktureras. 

Ta reda på följande uppgifter innan du börjar din anmälan. Vi rekommenderar att du i första hand 
kollar uppgifterna med din ekonom/administratör. 

• Organisationsnummer 

• Fakturareferens (referenskod, kostnadsställe) 

• Om möjligt även GLN-nummer (detta är inte en obligatorisk uppgift, men underlättar för 
oss). 

Fakturan skickas i första hand som e-faktura (alternativt som pdf via e-post, om din arbetsgivare inte 
kan ta emot e-faktura). Alla myndigheter inklusive regioner och sjukhus tar endast emot e-faktura. 
Faktura för betalning via bank transfer till deltagare utanför Sveriges gränser skickas med e-post som 
PDF. 

Vi använder Nets betalningstjänst för säker Internetbetalning med kort. Ditt kort måste vara kopplat 
till 3D Secure (MasterCard SecureCode eller Verified by Visa). Vi kan endast acceptera MasterCard 
och Visa. 

https://reg.akademikonferens.se/ogondag2021


Bekräftelse på anmälan 
Bekräftelse på din anmälan skickas per e-post kort efter att du anmält dig. Se till att du skriver in en 
e-postadress som är korrekt, och som du regelbundet läser av. 

Avbokning och byte av deltagare 
Anmälan är bindande. Det utgår ingen återbetalning eller reducering av avgiften vid eventuell 
avbokning.  

Byte av deltagare kan ske när som helst. För att byta deltagare kontakta konferenssekretariatet på 
ogondagarna@akademikonferens.se. Byte kan endast ske till samma avgift som den tidigare 
anmälda deltagaren. 

GDPR – personuppgifter 

Av de uppgifter du lämnar i din anmälan, kommer namn, organisation och ort att publiceras i en 
deltagarlista som görs tillgänglig som pdf för alla anmälda deltagare och sponsorer. Kontaktuppgifter 
som e-post och telefon och fakturauppgifter, används endast av arrangören för instruktioner och 
information till dig. 
OBS – för er som anmäler med klinikpris, så kommer endast kontaktpersonen som gör anmälan att 
finnas i deltagarlistan. 

Den personuppgiftsansvariga för de uppgifter du lämnar i din anmälan är SLU, Sveriges 
lantbruksuniversitet, (där Akademikonferens har sitt säte), org.nr. 202 100-2817, adress SLU, Box 
7070, 750 07 Uppsala. E-post: info@akademikonferens.se.  

Länkar till mer information: 

• Mer om Dataskyddsförordningen (GDPR) på IMY.se (tidigare Datainspektionen) 
https://www.imy.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/  

• Mer om Akademikonferens integritetspolicy (pdf) 
https://reg.akademikonferens.se/app/Data/ProjectImages/7938/Akademikonferens_integrit
etspolicy.pdf  
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