Celia
tjanster@celia.fi
p. 0295 333 060

Fullmakt
Jag befullmäktigar
Kontaktpersonens namn och personbeteckning

att anmäla mig som användare av Celias talböcker.

Fullmaktsgivarens uppgifter
Namn

Personbeteckning

Telefonnummer
E-postadress
Adress

Orsak till läsnedsättning
beror på synen

inlärningssvårighet

annan

vill ej berätta

Jag väljer den tjänst som är lämplig:
Böcker via nätet: jag lånar och lyssnar på böckerna i Celianet-webbtjänsten eller genom
mobilapplikationen som Celia erbjuder. Jag får användarnamn och lösenord per e-post.
CD-bokklubbar: jag kan ansluta mig till CD-bokklubbarna endast om jag inte kan använda
webbtjänsten. Jag får högst fem böcker per månad från bokklubbarna.

Jag har bekantat mig med Celias användarregler och förbinder mig att följa dem. Användarreglerna finns
på följande sida.

Underskrift

Datum
/

20

_
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Sammandrag av användarreglerna
för nya användare av Celias avgiftsfria tjänster
I sammandraget framgår regler som gäller nya användare av Celias tjänster. Användarreglerna finns i sin helhet på
adressen www.celia.fi/sv/celias-anvandarregler/. När en person ansluter sig som användare av Celias tjänster,
förbinder han eller hon sig till att följa dessa regler.

Användarrätt till Celias böcker
Celias böcker får användas av alla personer som inte kan läsa tryckt text på grund av ett handikapp, en sjukdom
eller något annat funktionshinder. Talböcker kan man börja låna tidigast i 4 års ålder. Personer under 15 år använder Celias tjänst på vårdnadshavarens ansvar.

Ta i bruk Celias tjänster
För att en person ska kunna börja låna Celias böcker måste han eller hon registrera sig som användare av Celias
tjänster på ett allmänt bibliotek eller ett högskolebibliotek. Då behöver personen inte ett skriftligt intyg över sin
läsnedsättning. Personalen på biblioteket förklarar begränsningar som gäller Celias böcker för användaren och kontrollerar vid behov studierätten. Användaren själv ansvarar för att läsnedsättningen motsvarar lagens krav.

Utlåningspraxis
Det är avgiftsfritt att låna Celias skön- och facklitteratur. Även kurslitteratur för högskolor kan lånas avgiftsfritt.

Celias talbokstjänst
Användaren av talbokstjänsten eller dennes kontaktperson får användarnamn och lösenord till Celianetwebbtjänsten och mobilapplikationen. Användaren kan låna högst hundra böcker per månad. Eventuella nedladdade bokfiler ska förstöras efter användningen.

Celias CD-bokklubbstjänst
En person som anslutit sig till CD-bokklubbarna får högst fem böcker per månad hem per post. Användaren återsänder inte böckerna till Celia utan förstör CD-skivorna efter användningen.

Följderna av missbruk
Celias material produceras med stöd av 17 § i upphovsrättslagen för personligt bruk av personer med läsnedsättning. Det är förbjudet att lämna över material till andra eller distribuera det på nätet. Nedladdade böcker förses
med en digital vattenstämpel, med vars hjälp man kan känna igen bokens ursprungliga användare. Om en kund allvarligt eller upprepade gånger bryter mot användarreglerna, förlorar han eller hon sin rätt att använda Celias tjänster för viss tid. Uppenbara brott eller förseelser mot upphovsrätten polisanmäls.

Dataskydd och kommunikation för tjänstens användare
De uppgifter som en person ger i samband med registreringen samt de uppgifter som uppkommer under användningen sparas i Celias datasystem. Celia har rätt att med hjälp av lämpliga kommunikationskanaler skicka meddelanden till användarna om ärenden som gäller användningen av tjänsterna. Mer information finns i dataskyddsbeskrivningen för Celias kundregister: www.celia.fi/sv/dokument/
Användarreglerna har uppdaterats 13.3.2017 och de gäller tills vidare.
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