
 
 

 .MTMکتابخانۀ دیجیتال  Legimusقراردادکاربری برای 
Legimus (س (. در اینجا شما میتوانید  MTMیک اداره است برای کتابخانۀ رسانه های قابل دستر

کتاب های گویا را داونلود کنید، کتاب ها را به زبان بریل )زبان مخصوص نابینایان( به امانت 
ه. شما میتوانید در مو  ید و غتر ارائه میکند معلومات بدست آورید و در مورد   MTMرد آنچه بگتر

 کتاب ها رهنمایی حاصل نمایید. 
 

 میتواند توسط افرادی به استفاده  •
َ

این کتاب ها توسط قانون حق تکثتر محافظت شده و رصفا
ن های چاپ شده مشکل دارند.    گرفته شود که به دلیل یک معلولیت با خواندن متر

میگذاریید،این کار ” الماری/قفسۀ کتاب“ب گویا را داونلود میکنید و یا آن را در زماین که شما کتا•
ن  ن کتاب شمار میشود.  مدت امانت گرفتر ماه میباشد. با پاک کردن   6به عنوان به امانت گرفتر

 کتاب )از حافظۀ کمپیوتر( آن را بر میگردانید. 
ستفادۀ شخیص شما بوده و نباید در اطالعات کاربری برای ورود به سیستم و کتاب ها برای ا•

 اختیار دیگران قرار داده شود. 

 اگر من این قرارداد را نقض کنم چه واقع میشود؟ 

 اگر شما قرارداد را نقض کنید ممکن حق استفاده از خدمات را از دست بدهید. •
قانوین کتاب های گویا یک جرم در برابر قانون حق تکثتر بوده و میتواند • اقامۀ دعوا را  تکثتر غتر

در یی داشته باشد. زماین که کتاب های گویا داونلود میگردد، آنها با این اطالعات که چه کیس 
 ، قانوین ی   MTMآنها را به امانت گرفته است نشاین میگردد. در صورت تکثتر غتر میتواند پیگتر

 کند که چه کیس آن کتاب گویا را به امانت گرفته است.   
 

 مصئونیت اطالعات
MTM ( اطالعات شخیص در مورد شما را در مطابقت با قانون محافظت از اطالعات شخیصGDPR, 

2016/679/EU د. اسم،آدرس ایمیل و شمارۀ شناسایی یا تاری    خ تولد و شمارۀ ( نگهداری نموده، بکار میتر
ثبت میگردد.  اسم،آدرس ایمیل و شمارۀ  MTMدر فهرست استفاده کننده های  LMAنمادین در کارت 

باید همیشه در فهرست استفاده کننده ها موجود  LMAشناسایی و یا تاری    خ تولد و شمارۀ نمادین در کارت 
 نیم تواند یک حساب کاربری را برای شما که مخالف ثبت نام نمودن هستید، بگشاید.  MTMباشد.  

 
د.  شما اطالعات میتواند برای اجرای برریس های  احصائیوی و ارزیایر ها از خدمات ما، صورت بیگتر

ن برای برریس ها، نه بگویید. این کار میتواند از طریق  ” صفحات من“همیشه حق دارید تا برای تماس گرفتر
ن با کتابخانه تان انجام یاید.   legimus.seدر ویب سایت  ” Mina sidor”یا   و یا هم با تماس گرفتر
 

اطالعات شخیص مخفن میباشند میتوانند تقاضا نمایند تا اطالعات شخص در مورد آنها  افرادی که دارای
 شمارۀ شناسایی و  

َ
 در بخش محرمانۀ فهرست ثبت گردد.  در آنجا رصفا

 شما و   LMAآدرس ایمیل یا تاری    خ تولد،شمارۀ نمادین به کارت 
 یک تعداد محدودی افراد در 

َ
اند که میتوانند این اطالعات را  MTM آدرس ایمیل ثبت میگردد. این رصفا

 ببینند. 
 

 کاربرد اطالعات شخیص توسط ما،در پالییس ما در مورد حفظ حریم شخیص،  بیشتر 
ی

در مورد چگونگ
بدست  https://www.mtm.se/hantering-av-personuppgifterبخوانید. این را میتوانید در 

 آورید. 
 

 MTM ایط کاربردی را تغیتر بدهد. به عنوان استفاده کنندۀ   حق دارد تا به دالیل منطفر شر
Legimus ات گاه نگهدارید.هرگاه با تغیتر ات )در مقررات(آ ،مکلفیت دارید تا خود را به ابتکار خود از تغیتر



اطالع بدهید.     اگر شما با  MTMمخالف میباشید باید در این مورد بدون تاختر به خدمات پاسخگویی 
ات )در مقررات( یس شما به  MTMمخالف هستید، این موضوع باعث میگردد تا به ابتکار تغیتر دستر

Legimus  .پایان یابد 
 

گاه نگه خواهم داشت.  ات احتمایل، خود را آ وی از قرارداد متعهد دانسته از تغیتر  من خود را برای پتر
 

 د. به روز ساخته شده و تا اطالع ثاین اعتبار دار  22-05-2018این قرارداد به تاری    خ 

 


