Lomakkeen voi hävittää, kun
asiakas on rekisteröity.

Liityn Celian asiakkaaksi
Nimi
Henkilötunnus				

Puhelin

Sähköposti
Osoite
Jos valtuutat toisen henkilön asioimaan puolestasi, ilmoita myös valtuutetun
tiedot:

Valtuutan

Yhteyshenkilön nimi ja henkilötunnus

ilmoittamaan minut kirjastossa Celian äänikirjojen käyttäjäksi.

Lainahistorian tallentaminen
lainahistoriani tallennetaan
lainahistoriaani ei tallenneta
Jos lainahistoria tallennetaan, näet
aiemmat lainasi. Voit muuttaa valintaa
myöhemmin Celianetissa tai ottamalla
yhteyttä Celiaan tai lähikirjastoosi.

Lukemisesteen syy
näköön liittyvä
oppimisvaikeus

muu
en halua kertoa

Celia kerää tietoa lukemisesteen
syystä toimintaansa liittyvää tilastointia
varten.

Valittu palvelu
Äänikirjapalvelu: kirjat lainataan ja kuunnellaan Celianet-verkkopalvelussa tai
Celian mobiilisovelluksessa. Saat sähköpostiisi tunnukset palvelun käyttöön.
CD-kirjapalvelu: vain henkilölle, joka ei voi käyttää verkkopalvelua. Jos
yhteyshenkilöllä on sähköposti, hän saa tunnukset Celianetiin ja voi lainata
asiakkaalle CD-levyjä kotiin postitettuna.

TÄYTÄ MYÖS KÄÄNTÖPUOLI
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Kirjakerhot
Jos haluat saada kirjoja helposti, voit liittyä kirjakerhoihin.
Valitse eri kerhoista yhteensä 1-5 kirjaa. Huom. Joistakin kerhoista voi
valita kaksi kirjaa.
Jännitystä elämään: dekkareita, agenttiromaaneja ja jännäreitä.
Kevyttä ja viihdyttävää: viihde- ja lukuromaaneja, huumoria ja rakkautta.
Elämää ennen ja nyt: elämäkertoja, historiaa, dokumentteja ja matkakertomuksia.
Kirjahelmiä meiltä ja maailmalta: lukuromaaneja, klassikoita ja palkittuja kirjoja.
Veijareiden matkassa: viihde- ja maaseuturomaaneja, huumoria ja seikkailuja.
Matkakirjat: matkoja ja löytöretkiä. Myös kaupunki- ja matkaopaskirjoja.
Usko ja toivo: kristillisiä hartauskirjoja, elämäkertoja ja romaaneja.
Tiedon jäljillä: ajankohtaisia, kevyitä tietokirjoja eri tieteenaloilta.
Sotakirjat: pääosin kotimaista sotakirjallisuutta.
Erotiikkaa: eroottisia romaaneja ja seksikirjoja.
Lyhyet luettavat: lyhyitä ja helppolukuisia kertomuksia, runoja sekä selkokirjoja.
Tiede-lehti: yleistajuisia tiedeartikkeleita sisältävä kausijulkaisu.
Nyyrikki-lehti: romanttisia kertomuksia sisältävä viihdelukemisto.
Toivoisin ruotsinkielisiä kirjoja seuraavista aiheista:

Celian käyttösäännöt
Hyväksyn Celian käyttösäännöt ja vakuutan olevani oikeutettu Celian palveluihin.
Henkilötietojen käsittely
Olen tietoinen siitä, että osana asiakkuussuhdetta Celia kerää ja käsittelee
minun tai huollettavani henkilötietoja Celian tietosuojalausekkeessa
(www.celia.fi/tietosuoja) esitetyllä tavalla.
Suostumus suoramarkkinointiin
Suostumuksellasi Celia kerää ja käyttää sinun tai huollettavasi henkilötietoja
suoramarkkinointitarkoituksiin. Suoramarkkinoinnilla tarkoitetaan Celian
uutiskirjeiden tai tiedotteiden lähettämistä sähköpostitse tai postitse.
Suostun
En suostu
Voit milloin tahansa muuttaa suostumuksiasi ottamalla yhteyttä Celiaan tai lähikirjastoosi.

Paikka ja aika

Allekirjoitus
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Tiivistelmä Celian käyttösäännöistä
Tiivistelmässä on Celian palveluiden henkilöasiakkaita koskevia sääntöjä. Käyttösäännöt
löytyvät kokonaisuudessaan osoitteesta www.celia.fi/kayttosaannot. Kun liityt Celian
palveluiden asiakkaaksi, sitoudut noudattamaan käyttösääntöjä.

Celian äänikirjojen käyttöoikeus
Celian kirjoja saavat käyttää kaikki henkilöt, jotka eivät voi lukea painettua tekstiä
sairauden tai oppimisvaikeuksien vuoksi. Alle 15-vuotiaat käyttävät Celian palvelua
huoltajan vastuulla. Palvelun käyttäminen on maksutonta.

Celian palveluiden käyttöönotto
Voit liittyä Celian palveluiden asiakkaaksi kirjastossa tai korkeakoulukirjastossa. Vastaat
itse siitä, että sinulla on lukemiseste, eli oikeus käyttää Celian palveluita. Koulussa
erityisopettaja voi liittää oppilaan Celian palveluiden asiakkaaksi.
Rekisteröivä henkilö kertoo sinulle Celian kirjojen käyttöön liittyvät rajoitukset, jotka
koskevat oikeutta liittyä palveluun ja kirjojen antamista eteenpäin.

Celian äänikirjat verkossa
Jos kuuntelet äänikirjoja verkossa, saat tunnukset Celianet-verkkopalvelun ja
mobiilisovelluksen käyttöön. Voit lainata enintään sata kirjaa kuukaudessa eri tavoin
kuunneltavaksi.

Celian äänikirjat CD-levyillä
Jos et voi kuunnella äänikirjoja verkossa, voit sen sijaan saada äänikirjat CD-levyinä.
Jos olet liittynyt CD-kirjakerhoihin, saat kerhojen kautta enintään viisi kirjaa
kuukaudessa. Lisää CD-äänikirjoja voit lainata Celianet-verkkopalvelusta. Yhteensä CDäänikirjoja voi lainata 14 kpl kuukaudessa kerhokirjat mukaan luettuina. Kirjat
postitetaan kotiin. Lainattuja kirjoja ei palauteta Celiaan, vaan äänikirjat on hävitettävä
käytön jälkeen.
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Väärinkäytösten seuraamukset
Celian aineisto on tuotettu tekijänoikeuslain nojalla vain lukemisesteisten henkilöiden
henkilökohtaiseen käyttöön. Kirjojen antaminen muille ja jakaminen verkossa on
kielletty. Ladattuihin kirjoihin lisätään merkintä, 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 asiakasviestintä
Rekisteröitymisen yhteydessä antamasi ja palvelun käytön aikana syntyneet tiedot
säilytetään Celian tietojärjestelmässä. Celialla on oikeus viestiä käyttäjille palveluiden
käyttöön liittyvistä seikoista. Lisätietoa tietosuojasta osoitteessa
www.celia.fi/tietosuoja.

Käyttösäännöt on päivitetty 26.2.2018, ja ne ovat voimassa toistaiseksi.
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