
2023-års användaravtal 
 
Ett biennalpass till Scenkonstbiennalen 2023 är personligt och får inte delas eller 
överlåtas till någon annan. 
 
Köpt biennalpass återbetalas inte men du kan ändra dag/dagar inom samma 
prisnivå samt komplettera dina bokade biljetter. Sista datum för ombokning är 
måndag 15 maj. 
 
Om du väljer betalning mot faktura tillkommer en faktureringsavgift på SEK 29 kr 
inkl moms. 
Ange dina fakturauppgifter med noggrannhet, vid ändring av faktura tillkommer 
en extra avgift på SEK 95 inkl moms. 
Fakturabetalning är endast möjlig till och med 3 maj, efter det gäller 
kortbetalning. 

 
Så används dina personuppgifter 
Jag godkänner att mina kontaktuppgifter sparas av Scensverige och att mina 
kontaktuppgifter på begäran delas med arrangörerna av de programpunkter jag 
anmält mig till. 
 
Scensverige sparar dina kontaktuppgifter och kommer använda dem för viktig 
information och riktad marknadsföring. 
Uppgifterna kommer inte lämnas ut till tredje part utom i ovanstående nämnda 
fall samt till externa leverantörer av betaltjänster och/eller biljettsystem. Du kan 
läsa hela vår integritetspolicy på vår hemsida: https://scensverige.se/gdpr/. 

  

 

 

 

 

 

 

 



In english 

I agree to the terms: 
 
A biennial pass for The Swedish Biennal for Performing Arts 2023 is personal and 
can’t be shared or given to another person.  
 
A purchased pass will not be refunded, but you can change day/days within the 
same price category and book/change tickets. Last day to make changes is 
15 May. 
If you choose payment via invoice, there is an additional fee of 29 SEK incl VAT. 
Enter your invoice details accurately, if you need to change the invoice 
details there will be an extra charge of SEK 95 including VAT. 
 
Payment via invoice is only possible until 3 may, after that only payment with 
credit card is possible.  
 
GDPR / Integrity policy 
I hereby agree that my contact information is saved by Scenverige / Swedish ITI 
and that my contact details on request are shared with the organizers of the 
activities I have registered for.  
 
Scensverige / Swedish ITI saves your contact information and will use it for 
providing important information and targeted marketing. 
The information will not be disclosed to third parties except in the above 
mentioned cases and to external suppliers of payment services and / or ticketing 
systems. You can read our entire privacy policy on our 
website: https://scensverige.se/gdpr/.  

 


