Välkommen till Legimus och talböckernas värld!
Det barn som du är vårdnadshavare för har möjlighet att få tillgång till
talböcker via ett personligt användarkonto i Legimus.

Vad är en talbok?
En talbok är en inläsning av en bok som redan finns som tryckt bok. MTM
gör talböcker med stöd av upphovsrättslagen. De är inlästa speciellt för
personer som har svårt att läsa tryckt text på grund av
funktionsnedsättning, sjukdom eller skada.

Vad är Legimus?
Legimus är ett digitalt bibliotek som Myndigheten för tillgängliga medier,
MTM, har ansvar för. Med kontot kan barnet låna talböcker. Barnet kan
använda Legimus både i skolan och på fritiden.

Vad finns i Legimus?
I Legimus finns mer än 115 000 talböcker, både skönlitteratur och
faktaböcker. Det finns också talböcker på andra språk. En del talböcker
läser bara upp texten, men i många talböcker finns det också text och
bilder. På legimus.se/barn finns det boktips och artiklar om spännande
ämnen.

Så här kan barnet läsa talböcker
Barnet kan läsa talböcker med mobiltelefon, surfplatta eller dator.

Support
Kontot i Legimus administreras av ett folk- eller skolbibliotek. Barnet kan
vända sig till sitt bibliotek för hjälp med legimuskontot.

Avtal för att använda Legimus
•
•
•

Böckerna är skyddade av upphovsrättslagen och får bara användas
av personer som på grund av en funktionsnedsättning, sjukdom
eller skada har svårt att läsa tryckt text.
Inloggningsuppgifterna och böckerna är avsedda för barnets eget
bruk och får inte lämnas ut till andra.
När barnet laddar ner talboken eller lägger den i Bokhyllan räknas
det som ett lån. Lånetiden är 6 månader. Man återlämnar boken
genom att radera den.

Vad händer om barnet bryter mot avtalet?
Om barnet bryter mot avtalet förlorar hen rätten att använda tjänsten.
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Olaglig 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 har
lånat talboken.

Hantering av personuppgifter
När ditt barn får ett konto i Legimus behöver vi samla in personuppgifter:
namn, e-postadress, och personnummer (eller födelsedatum och
beteckningsnumret på LMA-kortet för asylsökande). De här
personuppgifterna är nödvändiga för att skapa ett konto till barnet. Även
personer som har skyddade personuppgifter kan ha ett konto i Legimus.
Kontot behandlas då med sekretess.
Uppgifterna kan användas för att göra statistiska undersökningar och
utvärdera våra tjänster. Du har alltid rätt att tacka nej till att bli kontaktad
för undersökningar. Det gör du på ”Mina sidor” på legimus.se. Du kan
också ta kontakt med barnets bibliotek.

Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter?
Vi följer dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection
Regulation), när vi hanterar personuppgifter. Det är den lag som gäller över
hela EU från och med 2018-05-25. Mer information om hur vi hanterar
personuppgifter och MTM:s integritetspolicy finns på mtm.se,
www.mtm.se/hantering-av-personuppgifter/.
Om du har frågor, kontakta MTM:s svarstjänst,
http://www.legimus.se/200114/kontakt. På legimus.se finns även Frågor
och svar om GDPR, http://www.legimus.se/210488/gdpr-vanliga-fragorfor-anvandare.
Avtalet har uppdaterats 2018-06-04 och det gäller tillsvidare.

Vårdnadshavarens medgivande
Med denna blankett ger du som vårdnadshavare ditt medgivande till att
barnet registreras som användare av Legimus. Du tar ansvar för att ditt
barn följer avtalet för Legimus och håller dig informerad om eventuella
ändringar.

Barnets uppgifter
Förnamn
___________________________________________________________________

Efternamn
________________________________________________________________
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