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Valtakirja
Valtuutan

Yhteyshenkilön nimi ja henkilötunnus

ilmoittamaan minut kirjastossa Celian äänikirjojen käyttäjäksi.

Valtuuttajan tiedot
Nimi

Henkilötunnus

Puhelinnumero
Sähköposti
Osoite

Lukemisesteen syy
näköön liittyvä

oppimisvaikeus

muu

en halua kertoa

Valitsen näistä paremmin sopivan palvelun:
Kirjat verkon kautta: lainaan ja kuuntelen kirjat Celianet-verkkopalvelussa tai Celian tarjoamalla
mobiilisovelluksella. Saan tunnuksen ja salasanan sähköpostiini.
CD-kirjakerhot: voin liittyä CD-kirjakerhoihin vain, jos en voi käyttää verkkopalvelua. Saan kirjakerhoista enintään viisi kirjaa kuussa. Kirjasto kysyy yhteyshenkilöltäni aiheita, joista haluan kirjoja.

Käyttösäännöt
Olen tutustunut Celian käyttösääntöihin ja sitoudun noudattamaan niitä. Käyttösäännöt löytyvät
tämän valtakirjan seuraavalta sivulta.

Allekirjoitus

Päiväys
/

20

_
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Tiivistelmä Celian maksuttomien palveluiden käyttösäännöistä uusille käyttäjille
Tiivistelmässä on Celian palveluiden uusia käyttäjiä koskevia sääntöjä. Käyttösäännöt löytyvät kokonaisuudessaan osoitteesta www.celia.fi/kayttosaannot. Kun henkilö liittyy Celian palveluiden käyttäjäksi, hän
sitoutuu noudattamaan näitä käyttösääntöjä.

Celian kirjojen käyttöoikeus
Celian kirjoja saavat käyttää kaikki henkilöt, jotka eivät voi lukea painettua tekstiä vamman, sairauden tai
muun toimintaesteen vuoksi. Äänikirjojen lainaamisen voi aloittaa 4-vuotiaana. Alle 15-vuotiaat käyttävät
Celian palvelua huoltajan vastuulla.

Celian palveluiden käyttöönotto
Henkilön täytyy rekisteröityä Celian palveluiden käyttäjäksi kaupunginkirjastossa tai korkeakoulukirjastossa, jotta hän voi aloittaa kirjojen lainaamisen.
Käyttäjä ei tarvitse todistusta lukemisesteestään. Kirjaston henkilökunta kertoo käyttäjälle Celian kirjojen
käyttöön liittyvät rajoitukset ja tarkastaa tarvittaessa opiskeluoikeuden. Käyttäjä vastaa itse lukemisesteensä oikeellisuudesta eli siitä, että hänellä on oikeus käyttää Celian palveluita.

Kirjojen lainaaminen
Celian kauno- ja tietokirjallisuuden lainaaminen on maksutonta. Myös korkeakoulujen kurssikirjojen lainaaminen on maksutonta.

Celian äänikirjapalvelu
Äänikirjapalvelun käyttäjä tai hänen yhteyshenkilönsä saa tunnukset Celianet-verkkopalvelun ja mobiilisovelluksen käyttöön. Käyttäjä voi lainata enintään sata kirjaa kuukaudessa. Jos käyttäjä on ladannut kirjoja
verkkopalvelusta, hänen pitää hävittää kirjatiedostot käytön jälkeen.

Celian CD-kirjakerhopalvelu
CD-kirjakerhoihin liittynyt henkilö saa enintään viisi kirjaa kuukaudessa kotiin postitettuna. Käyttäjä ei
palauta kirjoja Celiaan vaan hävittää CD-levyt käytön jälkeen.

Väärinkäytösten seuraamukset
Celian aineisto on tuotettu tekijänoikeuslain 17 §:n nojalla lukemisesteisten henkilöiden henkilökohtaiseen
käyttöön. Aineiston luovuttaminen muille ja jakaminen verkossa on kielletty. Ladattuihin kirjoihin lisätään
digitaalinen vesileima, jonka avulla kirjan alkuperäinen käyttäjä voidaan tunnistaa.
Käyttösääntöjen vakava ja toistuva rikkominen johtaa Celian palveluiden käyttöoikeuden menettämiseen
määräajaksi. Ilmeisistä tekijänoikeusrikoksista tai -rikkomuksista tehdään rikosilmoitus.

Tietosuoja ja viestintä palveluiden käyttäjille
Rekisteröitymisen yhteydessä annetut ja palvelun käytön aikana syntyneet tiedot säilytetään Celian tietojärjestelmässä. Celialla on oikeus viestiä käyttäjille palveluiden käyttöön liittyvistä seikoista sopivia viestintäkanavia käyttäen. Lisätietoa on Celian asiakasrekisterin tietosuojaselosteessa: www.celia.fi/julkaisutja-asiakirjat/#tietosuoja
Käyttösäännöt on päivitetty 13.3.2017, ja ne ovat voimassa toistaiseksi.
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