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Kokkuvõte Celia tasuta teenuste 
kasutuseeskirjadest uutele kasutajatele 

Kokkuvõte sisaldab Celia tasuta teenuste eeskirju uutele kasutajatele. Täielikud 
kasutuseeskirjad leiate aadressil www.celia.fi/kayttosaannot. Celia teenuste 

kasutajaks hakates nõustute käesolevate kasutuseeskirjade täitmisega.  

Celia raamatute kasutusõigus 

Celia raamatuid võivad kasutada isikud, kes ei saa trükitud teksti vigastuse, haiguse 

või muu probleemi tõttu lugeda. Audioraamatuid võib hakata laenutama 4-aastaselt. 

Alla 15 aasta vanused lapsed tohivad kasutada Celia teenuseid eestkostja vastutusel.  

Celia teenuste kasutuselevõtmine  

Isik peab registreeruma Celia teenuste kasutajaks raamatukogus, kõrgkooli 

raamatukogus või koolis, et ta saaks alustada raamatute laenutamist.  

Kasutaja ei vaja tõendit lugemistakistuse kohta. Töötajad tutvustavad kasutajale 

Celia raamatute kasutamise piiranguid ja kontrollivad vajadusel õpinguõigust. 

Kasutaja vastutab oma lugemistakistuse õigsuse ehk selle eest, et tal on õigus 
kasutada Celia teenuseid.  

Raamatute laenutamine  

Celia ilu- ja teatmekirjanduse laenutamine on tasuta. Ka õpikute laenamine on 
tasuta.  

Audioraamatulaenutuse kasutajale või tema kontaktisikule antakse juurdepääs 

Celianeti veebiteenusele ja mobiilirakendusrakendusele. Kasutaja saab laenautada 
kuni sada raamatut kuus.  

http://www.celia.fi/kayttosaannot
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Ettepanekud raamatute tootmiseks 

Celia võtab vastu hankimisettepanekuid seoses ilu- ja teabekirjandusega, mida 

lugejad kollektsioonis näha soovivad. 

Alg-, kesk- ja kõrgkoolide õppematerjalide valikut täiendatakse vastavalt 
õppematerjalide valmistamise poliitikale. Uued õppematerjalid teisendatakse 

saavutatavasse vormingusse hankimisettepanekute alusel ja teatud piirangutega. 

Vale kasutamise tagajärjed  

Celia materjali toodetakse autoriõiguse seaduse § 17 põhjal lugemispuudega isikute 

isiklikuks kasutamiseks. Materjali edasiandmine teistele ja veebis jagamine on 

keelatud. Allalaaditud raamatutele lisatakse digitaalne vesimärk, mis võimaldab 
tuvastada raamatu algse kasutaja.  

Kasutustingimuste tõsine ja korduv rikkumine viib Celia teenustele juurdepääsu 

tähtajalise keelamiseni. Ilmsete autoriõiguste rikkumiste korral esitatakse kaebus.  

Teenuste kasutajate andmete kaitsmine ja suhtlus  

Registreerimisel ja teenuse kasutamise ajal esitatud teavet säilitatakse Celia 

infosüsteemis. Celial on õigus saata kasutajatele teenuste kasutamisega seonduvat 
teavet läbi sobiva suhtluskanali. Lisateavet leiate aadressil www.celia.fi/tietosuoja.  

Kasutuseeskirjad on värskendatud 26.2.2018 ja on tähtajatu kehtivusega. 

http://www.celia.fi/tietosuoja
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