
 
VIRANOMHAINEN SAATAVILLE MEETIOILE 

Käyttäjäsopimus Legimus, MTM:in digitaalile kirjastolle  

Legimus oon Viranomhainen saatavitten meetioitten (MTM:in) kirjastolle. Täälä sie saatat 
laajata alle puhekirjoja ja lainata kirjoja pistekirjotuksella ja sen semmosta. Sie saatat saaja 
informasuunia mitä MTM tarjoaa ja ottaa ossaa kirjatipsistä.  
 
• Kirjat oon suojatut Tekiäoiksuelailta ja niitä saavat vain käyttää henkilöt joilako 

toimintarajotuksen takia oon hankala lukea painettua tekstiä.  
• Ko sie laajat alle puhekirjan elikkä panet sen Kirjahyllyle se räknäthään lainaksi. Laina-aika 

oon 6 kuukautta. Sie jätät takashiin kirjan suttaamalla lainan pois.  
• Sisälelokkaustiot ja kirjat oon tarkotettu sinun privathiin käythöön eikä niitä saa jättää ulos 

muile.  
 

Mitäs tapahtuu jos mie rikon sopimuksen?   
• Jos sie rikot sopimuksen sie saatat menettää oikeuen käyttää palvelua.  
• Laiton levittely puhekirjoista oon rikos tekiäoikeuslakia vasten ja saattaa johtaa syytheesheen. 

Ko puhekirjoja laajathaan alle net merkithään tioila kuka puhekirjat oon lainanu. Jos 
laittomasti levittää MTM saattaa seurata kuka oon lainanu puhekirjan.  

 
Daattasuojelu 
MTM tallehtii ja käyttää sinun ja sinun lapsen henkilötietoja Daattasuojelumääräyksen (GDPR, 
2016/679/EU) mukhaan. Nimi, sähköpostiosote ja henkilönumero elikkä syntymätaatumi ja 
nimitysnumero LMA-kortile rekistreerathaan MTM:in käyttäjärekisterhiin. Nimi, sähköpostiosote 
ja henkilönumero ja elikkä syntymätaatumi ja nimitysnumero LMA-kortile pittää aina olla 
käyttäjärekisterissä. MTM ei saata laittaa konttua jos sie panet vasthaan rekistreerausta. Tietoja 
saatethaan käyttää ette tehhä statistisia tutkintoja ja arviointia meän palveluista. Sulla oon aina 
oikeus sanoa ette sie et halvaa ette sinun kansa otethaan yhtheyttä semmoshiin tutkimukshiin. Se 
tehhään legimus.se ”Mina sidor” elikkä ottamalla yhtheyttä sinun kirjaston kansa. 
 
 
Henkilöt joilako oon suojatut henkilötiot saattavat vaatia ette heän tiot hantteerathaan 
sekretessiluokiteltussa rekisterin osassa. Siinä rekistreerathaan vain henkilönumero ja sähköpostiosote 
elikkä syntymätaatumi, nimitysnumero sinun LMA-kortissa ja sähköpostiosote. Se oon vain vissit henkilöt 
MTM:issä jokka saattavat nähhä tietoja. 
 
Lue lissää kunka met hatteeraama henkilötiot meän integriteettikäytänössä. Sen sie löyät 
www.mtm.se/hantering-av-personuppgifter/ 
 
MTM:ilä oon oikeus ette mutiveeratun johon mukhaan muuttaa käyttäjäsääntöjä. Legimuksen 
käyttäjännä sulla oon velvolisuus ette omala innola pittää itteästi tietosanna muutoksista ja 
varsin ilmottaa MTM:in Vastauspalvelhuun jos sie olet muutosta vasthaan. Jos sie panet vasthaan 
muutosta se merkittee ette saatavuus Legimuksesta saattaa loppua MTM:in käskylä.  
 
 
 

http://www.mtm.se/hantering-av-personuppgifter/


Mie luppaan ette mie seuraan sopimusta ja ette mie piän itteni tietosanna maholisista 
muutoksista.  
 
Sopimus oon päivitetty 2018-05-22 ja jällaa toistaseksi.  
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