
Fullmakt

Låna talböcker på följande sätt

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

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

FYLL I BAKSIDAN
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Fullmaktsgivarens uppgifter

Jag befullmäktigar

att anmäla mig som användare av Celias talböcker.
Kontaktpersonens namn och personbeteckning

Du kan förstöra blanketten efter 
att kunden registrerats.

Namn

Kön

Personbeteckning Telefonnummer

E-postadress

Adress

ManKvinna Annat

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
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Bokklubbar

Om du vill låna böcker på det enklaste sättet så anslut dig till bokklubbar,
som är avsedda för seniorer.
Kryssa i vilka bokklubbar som intresserar dig. Du kan ange i 1-5 kryss. Ett kryss = en bok.

 
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

 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.

 Kort och lätt: korta och lättlästa berättelser, noveller och dikter.

 Tro och hopp: kristna	andaktsböcker,	biografier	och	romaner.

	 Jag	önskar	även	böcker	på	finska	om	följande	ämnesområden:
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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.  

http://www.celia.fi/kayttosaannot
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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. 

 

 

 

http://www.celia.fi/tietosuoja
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