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VILKÅR OG BETINGELSER 

Kompetanseprogrammer 2021 

Programavgiften 

Avgiften inkluderer alle modulene, kursmateriell og personlig oppfølging underveis. 

Programavgiften forhåndsfaktureres med mindre annet er avtalt. De til enhver tid 

gjeldende priser og betalings- intervaller er tilgjengelige på Regnskap Norge AS sine 

hjemmesider, og oppdateres fortløpende. Priser er angitt i NOK eksklusive 

merverdiavgift. Prisene gjelder slik de er angitt på Regnskap Norge sine hjemmesider 

under hvert enkelt program eller her: 

https://www.regnskapnorge.no/akademiet/prisliste-programmer/ 

Sertifisering 

Programmet gir en sertifisering fra Regnskap Norge AS innen gjeldende fagområde. 

Alle deltakere vil motta et sertifiseringsbevis ved gjennomført program. 

Påmelding og avbestilling 

Vi tar imot påmeldinger helt frem til program oppstart så sant det er ledige plasser. Ved 

avbestilling nærmere enn 45 dager før første samling er påmeldingen bindende og 

programavgiften må betales. Avmelding ved legitimert sykdom behandles særskilt. 

Endringer/avlysning 

Regnskap Norge tar forbehold om at enkelte endringer i programmet kan forekomme. 

Ved for få påmeldte eller force majeure forbeholder vi oss retten til å avlyse. Dersom 

koronasituasjonen vedvarer, er vårt utgangspunkt at vi gjennomfører programmene 

uansett. Hvis dette medføre enkelte endringer i opprinnelige datoer og tidspunkt, vil 

dette i så fall vil informeres om i god tid. 

https://www.regnskapnorge.no/akademiet/prisliste-programmer/


 

Regnskap Norge – NO 871278342 MVA 2 

Personopplysninger 

Vi forbeholder oss retten til å sende informasjon til deltaker om og i forbindelse med 

programmet pr. e-post og sms. 

Hvem har tilgang til opplysningene? 

Dine personopplysninger benyttes kun av Regnskap Norge AS, og utleveres ikke til 

andre virksomheter. For medlemmer med autorisasjon som regnskapsfører er 

foreningen pliktig til å utlevere medlemmenes navn og personnummer til Finanstilsynet 

for ajourhold av autorisasjonsopplysningene. Dersom medlemmet eller andre kunder 

deltar på kurs i regi av Regnskap Norge AS vil det bli utlevert deltakerliste til 

kursdeltakerne, men som kun inneholder den enkeltes navn og arbeidsgiver. 

Kursdeltakernes epost adresser, vil bli videreformidlet til kurslederne i forbindelse med 

nødvendig kommunikasjon.  

Hvordan oppbevares opplysningene? 

Regnskap Norge AS oppbevarer personopplysninger i sitt ERP-system og 

webpubliseringssystem. Alle data er lagret på en trygg og forskriftsmessig måte hos 

vår IT driftspartner med gode sikkerhets- og back-up rutiner. Personopplysningene 

oppbevares så lenge medlemmet innehar medlemskap og inntil prosessen med 

avslutning av medlemsforholdet er gjennomført. Dersom det er ønskelig at Regnskap 

Norge AS tar vare på opplysningene, vil disse forbli oppbevart inntil beskjed gis om 

sletting. 

Se Regnskap Norge personvernerklæring her 

 

https://www.regnskapnorge.no/personvernerklaring/

