Användaravtal för Legimus, MTM:s digitala
bibliotek
Legimus är Myndigheten för tillgängliga mediers (MTM) bibliotek. Här kan du
ladda ner talböcker och låna böcker på punktskrift med mera. Du kan få
information om vad MTM erbjuder och ta del av boktips.
• Böckerna är skyddade av Upphovsrättslagen och får bara användas av personer
som på grund av en funktionsnedsättning har svårt att läsa tryckt text.
• När du laddar ner talboken eller lägger den i Bokhyllan räknas det som ett lån.
Lånetiden är 6 månader. Du återlämnar boken genom att radera den.
• Inloggningsuppgifterna och böckerna är avsedda för ditt privata bruk och får
inte lämnas ut till andra.

Vad händer om jag bryter mot avtalet?
• Om du bryter mot avtalet kan du förlora rätten att använda tjänsten.
• Olaga spridning av talböcker är ett brott mot upphovsrättslagen och kan leda till
åtal. När talböckerna laddas ner märks de med uppgifter om vem som lånat
talboken. Vid olaglig spridning kan MTM spåra vem som lånat talboken.

Dataskydd

MTM lagrar och använder dina personuppgifter i enlighet med
Dataskyddsförordningen (GDPR, 2016/679/EU). Namn, e-postadress och
personnummer eller födelsedatum och beteckningsnumret på LMA-kortet
registreras i MTM:s användarregister. Namn, e-postadress och personnummer
och eller födelsedatum och beteckningsnumret på LMA-kortet måste alltid finnas i
användarregistret. MTM kan inte utfärda ett konto om du motsätter dig
registrering.
Uppgifterna kan användas för att genomföra statistiska undersökningar och
utvärderingar av våra tjänster. Du har alltid rätt att tacka nej till att bli kontaktad
för undersökningar. Det sker genom ”Mina sidor” på legimus.se eller genom att
kontakta ditt bibliotek.
Personer som har skyddade personuppgifter kan begära att hanteras i en
sekretessbelagd del av registret. Där registreras enbart personnummer och
e-postadress eller födelsedatum, beteckningsnumret på ditt LMA-kort och
e-postadress. Det är bara ett begränsat antal personer vid MTM som kan se
uppgifterna.
Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter i vår integritetspolicy. Den hittar du
på https://www.mtm.se/hantering-av-personuppgifter/
MTM har rätt att av motiverad anledning förändra användarreglerna. Som
användare av Legimus har du en skyldighet att på eget initiativ hålla dig
informerad om ändringar och utan fördröjning meddela om du motsätter dig

ändringen till MTM:s Svarstjänst. Om du motsätter dig ändringen innebär detta
att tillgången till Legimus kan upphöra på MTM:s initiativ.
Jag förbinder mig att följa avtalet och att hålla mig informerad om eventuella
förändringar.
Avtalet har uppdaterats 2018-05-22 och det gäller tillsvidare.

