
 
 

 MTM، کتابخانه دیجیتالی Legimusتوافقنامه کاربری برای 
Legimus  ( س ( است.  در اینجا شما یم توانید  MTMکتابخانه اداره دولتی رسانه های در دستی

ه را به امانت  کتاب های گویا را دانلود کنید و کتاب های بریل )خط برجسته نابینایان( و غتر
ید. شما یم توانید اطالعاتی  ارائه یم دهد و راهنماتی هاتی در مورد کتاب  MTMدر مورد آنچه بگتر

 ها دریافت کنید. 
 
کتاب ها توسط قانون کتی رایت محافظت یم شوند و فقط افرادی که به علت یک اختالل در •  

ن چاپ شده اند مشکل دارند، مجاز به استفاده از آن ها هستند.   خواندن متی
( قرار یم دهید، Bokhyllanنلود یم کنید یا آن را در قفسه کتاب )هنگایم که یک کتاب گویا را دا• 

ن کتاب ها  ن کتاب در نظرگرفته یم شود. زمان به امانت گرفتی ماه یم باشد.  6به عنوان امانت گرفتی
 شما با پاک کردن کتاب، آن را بازیم گردانید. 

گرفته شده و نباید در   اطالعات ورود به سیستم و کتاب ها برای استفاده شخیص شما در نظر • 
 اختیار دیگران گذاشته شود. 

 خواهد افتاد؟ 
ی

 اگر توافقنامه را نقض کنم چه اتفاق

  اگر توافقنامه را نقض کنید، ممکن است حق استفاده از این سرویس را از دست بدهید. •  
قانوتن کتاب های گویا نقض قانون کتی رایت است و یم تواند منجر به •  پیگرد پخش کردن غتر

قانوتن شود. هنگایم که کتابهای گویا دانلود یم شوند، اطالعات آن فردی که کتاب گویا را به 
ی    MTMامانت گرفته است، ثبت یم شود. در صورت پخش غتر قانوتن کتاب ها،  میتواند پیگتر

 کند که چه فردی کتاب گویا را به امانت گرفته است. 
 

 حفاظت از داده ها 
MTM ه و استفاده یم کندداده های شخ ن محافظت از داده ها ذختر  یص شما را بر اساس قوانتر

(GDPR, 2016/679/EU آدرس ایمیل و شماره شناساتی فردی یا تاری    خ تولد و ،
ی

(. نام و نام خانوادگ
، آدرس ایمیل و  MTMدر بانک اطالعاتی کاربران  LMAشماره کارت 

ی
ثبت یم شود. نام و نام خانوادگ

باید همیشه در بانک اطالعاتی کاربران وجود LMAشماره شناساتی فردی یا تاری    خ تولد و شماره کارت 
نیم تواند حساب کاربری را صادر    MTMداشته باشد.  اگر شما با ثبت اطالعات خود مخالف باشید، 

 کند. 
 

برای انجام نظرسنجی های آماری و ارزیاتی خدمات ما مورد استفاده قرار اطالعات ثبت شده ممکن است 
کت کردن در نظرسنجی نه بگویید. این کار را یم توانید از  د. شما همیشه حق دارید به تماس برای شر بگتر

و یا از طریق تماس با کتابخانه انجام  legimus.se" )صفحات من( در وب سایت  Mina sidorطریق " 
 دهید. 

 
افرادی که اطالعات شخیص محافظت شده دارند یم توانند درخواست کنند که داده های آن ها در بخش 

د. در آنجا فقط شماره شناساتی فردی و   محرمانه بانک اطالعاتی مورد استفاده قرار گتر
 شما و  LMAآدرس ایمیل یا تاری    خ تولد، شماره شناساتی کارت 

یم توانند اطالعات ثبت شده را  MTMاد محدودی از افراد در آدرس ایمیل ثبت یم شود. فقط تعد
 ببینند. 

 
ی اطالعات شخیص در سیاست حفظ حریم خصویص ما بیشتی بخوانید. سیاست   بکارگتر

ی
درباره چگونگ

 حفظ حریم خصویص ما را در
 https://www.mtm.se/hantering-av-personuppgifter /   .خواهید یافت 

 



  MTM  تغیتر دهد. به عنوان این حق را دار ، ن یک دلیل منطقی ن کاربری خود را، در صورت داشتی د تا قوانتر
ات احتمایل را دنبال کنید و در  Legimusیک کاربر که از  استفاده یم کند، شما وظیفه دارید تا تغیتر

ات در خدمات پاسخگوتی  مخالف هستید، بدون درنگ مخالفت خود را  MTMصورتی که با این تغیتر
یس شما به اعال  ات مخالف باشید، این بدان معتن است که دستی ممکن  Legimusم کنید. اگر با تغیتر

 خاتمه یابد.   MTMاست توسط 
 

ات احتمایل باختی شوم.  وی کنم  و از تغیتر  من متعهد یم شوم که از توافقنامه کاربری پتر
 

 ثانوی معتتی یم باشد.  به روز شده است و تا اطالع  22-05-2018این توافقنامه در تاری    خ  

 


