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Sammandrag av användarregler för nya 
användare av Celias avgiftsfria tjänster 

Sammandraget innehåller regler som gäller nya användare av Celias tjänster. 
Användarreglerna finns i sin helhet på adressen www.celia.fi/sv/celias-

anvandarregler. När en person registrerar sig som användare av Celias tjänster, 

förbinder hen sig till att följa dessa regler.  

Användarrätt till Celias böcker 

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

handikapp, sjukdom eller annan funktionsnedsättning. Talböcker kan börja lånas vid 
fyra års ålder. Barn under 15 år använder Celias tjänster på vårdnadshavarens ansvar.  

Tillgång till Celias tjänster  

För att kunna börja låna Celias böcker måste man registrera sig som användare av 
Celias tjänster på ett bibliotek, högskolebibliotek eller en skola.  

Användaren behöver inte ett intyg om sin läsnedsättning. Personalen informerar 

användaren om begränsningarna som gäller användningen av böckerna och 
kontrollerar vid behov studierätten. Användaren ansvarar själv för riktigheten av sin 

läsnedsättning, d.v.s. att hen har rätt att använda Celias tjänster.  

Låna böcker  

Det är avgiftsfritt att låna Celias skön- och facklitteratur. Även lån av läroböcker är 

gratis.  

Den som använder talbokstjänsten eller dennes kontaktperson får användarnamn och 
lösenord till Celianet-webbtjänsten och mobilapplikationen. Användaren kan låna 

högst hundra böcker per månad.  

http://www.celia.fi/kayttosaannot
http://www.celia.fi/kayttosaannot
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Förslag på böcker 

Celia tar emot förslag på införskaffningar av skön- och facklitteratur för sitt utbud. 

Utbudet på läromedel för grundskolan, andra stadiet samt högskolenivån 

kompletteras enligt läromedlens produktionspolicy. Nya läromedel anpassas till 
tillgängligt format på basis av anskaffningsförslag med vissa begränsningar. 

Följderna av missbruk  

Celias material har producerats med stöd av 17 § i upphovsrättslagen för personligt 
bruk av personer med läsnedsättning. Överlåtande av materialet till andra och 

delning på nätet är förbjudet. En digital vattenstämpel läggs till i de nedladdade 

böckerna för att identifiera den ursprungliga användaren av boken.  

Allvarliga och upprepade brott mot användarreglerna leder till en förlust av 

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

mot upphovsrätten polisanmäls.  

Dataskydd och information till användare av tjänsterna  

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 genom att använda lämpliga 

kommunikationskanaler. Mer information om dataskydd hittar du 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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