
 
 

MTM:n digitaalisen Legimus-kirjaston 
käyttäjäsopimus 
Legimus on Ruotsin helppokäyttöisen median viranomaisen MTM:n (Myndigheten 
för tillgängliga medier) kirjasto. Sieltä voidaan esimerkiksi ladata äänikirjoja ja 
lainata pistekirjoituskirjoja. Lisäksi saat tietoja MTM:n tarjonnasta ja kirjavinkkejä.  
 
• Tekijänoikeuslaki suojaa kirjoja. Niitä saavat käyttää vain henkilöt, joiden on 
toimintarajoitteisuuden vuoksi vaikea lukea painettua tekstiä.  
• Kun lataat äänikirjan tai asetat sen kirjahyllyyn, se katsotaan lainatuksi. Laina-
aika on 6 kuukautta. Kirja palautetaan poistamalla se.  
• Sisäänkirjautumistiedot ja kirjat on tarkoitettu vain omaan yksityiseen käyttöösi. 
Niitä ei saa luovuttaa muille. 

Mitä tapahtuu, jos en noudata sopimusta?  
• Jos et noudata sopimusta, voit menettää oikeuden käyttää palvelua.  
• Äänikirjojen lainvastainen levittäminen on tekijänoikeusrikos, joten siitä voidaan 
nostaa syyte. Kun äänikirjoja ladataan, lainaajan tiedot kirjataan. Jos äänikirjoja 
levitetään lainvastaisesti, MTM saa selville. kuka on lainannut ne.  
 
Tietosuoja 
MTM tallentaa henkilötietosi ja käyttää niitä GDPR-tietosuoja-asetuksessa 
(2016/679/EU) sallitulla tavalla. Nimi, sähköpostiosoite, henkilötunnus tai 
syntymäpäivä ja LMA-kortin numero kirjataan MTM:n käyttäjärekisteriin. 
Käyttäjärekisterissä on aina oltava nimi, sähköpostiosoite, henkilötunnus tai 
syntymäpäivä ja LMA-kortin numero. Jos et suostu rekisteröimiseen, MTM ei voi 
avata tiliä.  
 
Tietoja voidaan käyttää tilastollisiin tutkimuksiin ja palveluittemme arviointiin. 
Voit aina kieltäytyä yhteydenotoista tutkimustarkoituksiin. Voit tehdä tämän 
legimus.se-sivuston Mina sidor (Omat sivut) -kohdassa tai ottamalla yhteyden 
kirjastoon.  
 
Henkilöt, joiden henkilötiedot on suojattu, voivat pyytää tietojensa salaamista. 
Tällöin kirjataan vain henkilötunnus ja  
sähköpostiosoite tai syntymäpäivä, LMA-korttisi numero ja  
sähköpostiosoite. Vain rajallinen osa MTM:n henkilöstöstä voi nähdä tiedot. 
 
Henkilötietojen käsittelemisestä on lisätietoja tietosuojakäytännössämme. Löydät 
sen osoitteesta https://www.mtm.se/hantering-av-personuppgifter/ 
 
MTM:llä on oikeus tehdä muutoksia käyttösääntöihin perustellusta syystä. 
Legimus-käyttäjänä olet velvollinen pysymään ajan tasalla muutosten suhteen. Jos 
et hyväksy muutosta, ilmoita asiasta mahdollisimman pian MTM:n Svarstjänst-
palveluun. Jos et hyväksy muutosta, MTM voi harkintansa mukaan estää 
Legimuksen käytön. 



 
Sitoudun noudattamaan sopimusta ja pysymään ajan tasalla mahdollisten 
muutosten suhteen. 
 
 Sopimus on päivitetty 22.5.2018 ja on voimassa toistaiseksi. 
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