
Används av biblioteken
Du kan förstöra blanketten efter 
att kunden registrerats.

Personuppgifter för att registrera en kund
i Celias tjänster

FYLL I BAKSIDAN
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Namn

Kön

Personbeteckning    Telefonnummer

E-postadress 

Adress

ManKvinna Annat

Låna talböcker på följande sätt

Talbokstjänst på nätet: Kunden lånar och lyssnar på talböcker i nättjänsten. 
E-postadressen är obligatorisk.

Cd-bokklubb: Kunden får talböcker hemskickade på cd-skiva. Tjänsten är avsedd 
endast för personer, som inte kan använda nättjänster.

LäsnedsättningSparandet av lånehistoria

 min lånehistoria får sparas
 min lånehistoria får inte sparas

Om din lånehistoria sparas, kan du granska dina 
tidigare lån. Du kan ändra ditt val senare i Celianet 
eller genom att kontakta ditt bibliotek eller Celia.

 synnedsättning
 inlärningssvårighet

Celia samlar in information om läsnedsättning för sin 
verksamhetsstatistik.

annan
vill inte säga



2/2

Bokklubbar på CD-skivor

 Spänning i livet: deckare, agentromaner och spänning.

 Lätt och underhållande: romantik, släktromaner, äventyrsberättelser och humor.

 Livet förr och nu: dokumentromaner, historia, reseberättelser och memoarer.

 Bokpärlor från när och fjärran: läsromaner, klassiker, och högklassiga romaner.

 På äventyr med hurtiga gubbar och gummor: humoristiska romaner och aventyr.

 Finlandssvenska: finlandssvensk och finsk skönlitteratur, inläst på finlandssvenska.

 Reseberättelser: ett brett utbud av olika reseböcker.

 Tro och hopp: kristna andaktsböcker, biografier och romaner.

 Jag önskar även böcker på finska om följande ämnesområden:

 

Kryssa i vilka bokklubbar som intresserar dig. 
Du kan ange i 1-5 kryss. Ett kryss = en bok. Tjänsten är avsedd endast för CD-låntagare.

 
Godkännande av användarreglerna
 Kunden godkänner användningsreglerna och intygar att hen är berättigad till Celias tjänster.

Hantering av personuppgifter
 Kunden känner till att Celia som en del av kundrelationen samlar in och hanterar hens personuppgifter   
 på det sätt som nämns i dataskyddsbeskrivningen (www.celia.fi/sv/dataskyddet-i-celia) för    
 Celias kundregister.

Tillstånd till direktmarknadsföring
Med direktmarknadsföring avses bland annat Celias nyhetsbrev som skickas per e-post. Kunden känner till att 
hen när som helst har rätt att häva detta samtycke genom att kontakta Celia.
 Ja, kunden ger sitt tillstånd
 Nej, kunden ger inte sitt tillstånd

Du kan när som helst häva ditt samtycke genom att kontakta ditt bibliotek eller Celia.

Plats och datum Underskrift
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Celia 
PB 20 
00030 IIRIS 
tjanster@celia.fi 

 

Sammandrag av användningsreglerna för 
Celias avgiftsfria tjänster 

I sammandraget framgår regler som gäller nya användare av Celias tjänster. 

Användningsreglerna finns i sin helhet på adressen www.celia.fi/sv/celias-
anvandarregler/. När en person ansluter sig som användare av Celias tjänster, 

förbinder hen sig till att följa dessa regler.  

Användarrätt till Celias material 

Celias tjänster är avsedda för personer som har svårt att läsa på grund av sjukdom, 
handikapp eller annan funktionsnedsättning. Talböcker kan lånas av alla användare 

av tjänsterna från fyra år och uppåt. För användningen av Celias material av personer 

under 15 år ansvarar deras kontaktpersoner. 

Tillgång till Celias tjänster 

För att en person ska kunna börja låna måste hen registrera sig som användare av 

Celias tjänster på ett bibliotek, högskolebibliotek eller skola. 

Ett skriftligt intyg över läsnedsättning krävs inte, utan personalen vid biblioteket 

eller läroanstalten informerar användaren om begränsningarna för användningen av 
Celias böcker. Användaren av tjänsten eller hens kontaktperson ansvarar för att 

användaren verkligen har läsnedsättning och har rätt att använda Celias tjänster. 

Utlåningspraxis 

Det kostar inget att låna Celias material, inklusive läromaterial. 

Celias talbokstjänst på nätet 

Användaren av talbokstjänsten eller dennes kontaktperson får användarnamn och 
lösenord till webbtjänsten Celianet och appen Pratsam Reader. Användaren kan låna 

högst hundra böcker per månad. 

 

http://www.celia.fi/sv/celias-anvandarregler/
http://www.celia.fi/sv/celias-anvandarregler/
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Celias CD-bokklubbstjänst 

En person som anslutit sig till CD-bokklubbarna får högst fem böcker per månad hem 

per post. Om kunden eller kontaktpersonen har en e-postadress, kan kunden få 

Celianet-koder för att själva låna CD-skivor. CD-skivorna ska inte returneras, utan 
förstöras efter användningen. 

Följderna av missbruk 

Celias material produceras med stöd av 17 § i upphovsrättslagen endast för personligt 

bruk av personer med läsnedsättning. Det är strängt förbjudet att lämna över 
material till andra eller distribuera det på webben. På nedladdade böcker sätts en 

digital vattenstämpel, med vars hjälp man kan känna igen bokens ursprungliga 

användare. 

Om en kund med flit eller upprepade gånger bryter mot Celias användningsregler, 

förlorar hen sin rätt att använda Celias tjänster. Om Celia får kännedom om ett 

uppenbart brott eller en uppenbar förseelse mot upphovsrätten, polisanmäls fallet.   

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 Celias 

dataskyddsklausul: www.celia.fi/sv/dataskydd. 

Användningsreglerna har uppdaterats 26.2.2018 och de gäller tills vidare. 

http://www.celia.fi/sv/dataskydd
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