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Sammanfattning av Celias användarregler  

Sammanfattningen innehåller regler som gäller personkunder hos Celias tjänster. 

Användarreglerna finns i sin helhet på adressen www.celia.fi/sv/celias-anvandarregler. 

När du registrerar dig som användare av Celias tjänster, förbinder du dig att följa 

användarreglerna.  

Användarrätt till Celias talböcker  

Celias böcker kan användas av alla personer som inte kan läsa tryckt text på grund av 

sjukdom eller inlärningssvårigheter. Barn under 15 år använder Celias tjänster på 

vårdnadshavarens ansvar. Tjänsten är avgiftsfri.  

Tillgång till Celias tjänster  

Du kan ansluta dig som kund hos Celias tjänster på biblioteket eller högskolebiblioteket. 

Du ansvarar själv för att du har en läsnedsättning, det vill säga rätt att använda Celias 

tjänster. Skolans speciallärare kan ansluta eleven som kund hos Celias tjänster. 

Personen som registrerar dig berättar för dig om begränsningarna för användning av 

Celias böcker, vilka gäller rätten att ansluta sig till tjänsten och att ge böcker vidare.  

Celias talböcker på nätet  

Om du lyssnar på talböcker på nätet får du koder för Celianets webbtjänst och 

mobilapp. Du kan låna högst hundra böcker i månaden att lyssna på på olika sätt.  

Celias talböcker på CD-skivor  

Om du inte kan lyssna på talböcker på nätet kan du istället få talböckerna som CD. 

Om du har gått med i CD-bokklubbarna får du högst fem böcker per månad via 

klubbarna. Fler CD-talböcker kan du låna från Celianet webbtjänst. Man kan låna 

sammanlagt 14 st. CD-talböcker per månad inklusive klubböcker. Böckerna skickas hem 

med posten. De lånade böckerna återlämnas inte till Celia, utan ljudböckerna måste 

förstöras efter användning.  
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Följderna av missbruk  

Celias material har producerats med stöd av upphovsrättslagen för personligt bruk av 

personer med läsnedsättning. Överlåtande av materialet till andra och delning på nätet 

är förbjudet. En digital vattenstämpel läggs till de nedladdade böckerna för att kunna 

identifiera den ursprungliga användaren av boken.  

Allvarliga och upprepade brott mot användarreglerna leder till en förlust av 

användarrätten till Celias tjänster för en viss tid. Uppenbara brott eller förseelser mot 

upphovsrätten polisanmäls.  

Dataskydd och kundkommunikation  

Uppgifter som lämnats vid registreringen och som skapats under användningen av 

tjänsten sparas i Celias datasystem. Celia har rätt att informera användarna om frågor 

som gäller användningen av tjänsterna. Mer information om dataskydd finns på adressen 

www.celia.fi/sv/om-celia/dataskyddet-i-celia/. 

 

 

Användarreglerna har uppdaterats 26.2.2018 och de gäller tills vidare. 
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