
 
 

Legimus  נּוצער הסּכמה ֿפַארMTM דיגיטַאל ביבליָאטעק 
Legimus עאיז די שװעדיש ( ַאגענציע ֿפַאר ַאקסעסיבל מעדיַאMTM דיגיטַאל ביבליָאטעק. דָא איר ,)

ביכער אּון בָארגן ביכער אױף ברַײלע אּון ַאנדערע. איר קען געֿפינען אינֿפָארמַאציע -רעדן ןקענט דַאּונלָאד

 מַאך אּון לייענען בּוך טיּפס.  MTMס װעגן װאָ 
 
  די ביכער זַײנען בַאשיצט דּורך דיCopyright Act  אּון דַארֿפן בלױז זַײן בַאנּוצט בַײ מענטשן װָאס הָאבן

 שװעריקַײטן צּו לייענען ֿפַאדרּוקטער טעקסט משום שװעריקַײטן. 
 עס איז ַאז ֿפַארבָארגן. דעם ” ערשַאנקביכ“בּוך ָאדער שטעלן עס אין -װען איר דַאּונלָאד דעם רעדן

 מָאנַאטן. איר געבן צּוריק דעם בּוך װען מען ֿפַארמעקט עס.  6ֿפַארבָארגן צַײט איז 
 .די לָאגין אינֿפָארמַאציע אּון די ביכער דַארֿפן זַײן ּכדי דָאס קינד זָאל זײ נּוצן אּון ניט געבן צּו ַאנדערע 

 קָאנטרַאקט? װָאס געשעט אױב איך צעברעך דעם 
  .אױב איר צעברעך די טערמס ֿפּון קָאנטרַאקט, איר װעט ֿפַארלָאזן דעם רעכט ֿפַאר נּוצן דעם סערװיס 
 ביכער איז ַא עוֿבר ֿפּון קָאּפירַײט אּון קען ענדיקן אין -גערעכטע דיסטריבּושָאן ֿפּון רעדן-די נישט

, זײ װערן געצײכנט מיט אינֿפָארמַאציע װעגן װער ביכער װערן דַאּונלָאדעד-ּפרָאסעקּושָאן. װען די רעדן

קען װיסןנװער  MTMבּוך. אױב עס איז דָא ַא ֿפַארברעכנטע דיסטריבּושָאן, -עס הָאט געבָארגן דעם רעדן

 בּוך. -הָאט געבָארגן דעם רעדן
 

 אינֿפָארמַאציַע בַאשיצּונג
MTM ן אַײער קינד װי עס איז געשריבן אין בַאהַאלטן אּון נּוצן אַײער דַאטַא אּון דַאטַא ֿפּו טװעGeneral 

Data Protection Regulation GDPR, 2016/679/EU)מײל אּון ּפערזענלעכער אידענטיטי -(. נָאמען, אי

קַארטע װעט זַײן רעג׳יסטררט אין  LMAנּומער ָאדער געבּורט דַאטע אּון רעג׳יסטרײשָאן נּומער ֿפּון די 

מײל אּון ּפערזענלעכער אידענטיטי נּומער ָאדער געבּורט דַאטע -ָאמען, אי. נMTM User Registryדעם 

 .MTM User Registryקַארטע דַארֿפן שטענדיק זַײן אין דעם  LMAאּון רעג׳יסטרײשָאן נּומער ֿפּון די 

MTM  .קענ ניט געבן ַאן ַאקַאּונט אױב איר זַײט קעגן די רעג׳יסטרַאציע 
 

די אינֿפָארמַאציע קען װערן בַאנּוצט צּו הַאלטן סטַאטיסטיקַאל דּורכקּוקּונג אּון ַאנַאליסיס ֿפּון אּונדזער 

סערװיסעס. איר װעט שטענדיק הָאבן דעם רעכט ֿפַאר זָאגן ניט אױף װערן קָאנטַאקטעד ֿפַאר 

דער בַײ קָאנטַאקטירן אַײער אָ  legimus.seאױף "  "My Pagesדּורכקּוקּונגען. דָאס מַאכט מען דּורך 

 ביבליָאטעק. 
 

מענטשן װָאס הָאבן בַאשיצטע ּפערזענלעכע דַאטַא קענען בעטן צּו װערן ּפרָאסעסד אין ַא קָאנֿפידענציַאלער 

טייל ֿפּון דעם רעג׳יסטרי. אין דעם טײל, די אינֿפָארמַאציע װערט בַאהַאלטן: ּפערזענלעכער אידענטיטעט 

 נּומער אּון 

 קַארטע אּון  LMAמײל ַאדרעס ָאר געבּורט דַאטע, רעג׳יסטרַאציע נּומער ֿפּון אַײער -אי

 װָאס קענען זען די אינֿפָארמַאציע. MTMמײל ַאדרעס. עס איז דָא ַא לימיטעד נּומער מענטשן אין -אי
 

ּפָאליסי. איר קענט לייענט װי ַאזױ מיר ּפרָאסעסן ּפערזענלעכע אינֿפָארמַאציע אין אּונדזער ּפריװַאטקַײט 

 /www.mtm.se/hanetring-av-personaluppgifterעס געֿפינען אין 
 

MTM  הָאט דעם רעכט צּו בַײטן די נּוצער ּכללים מיט ַא רַאציָאנעלע בַארעכטיקּונג. ַאז ַא היטער ֿפּון ַא

אּון צּושטעלן ּתיּכף , איר דַארף בלַײבן אינֿפָארמירט װעגן איבערבַײטּונגען Legimusקינד װָאס נּוצט 

. אױב איר זַײט קעגן דעם איבערבַײטּונג, עס MTM Response Serviceנָאטיטס אױב איר זַײט קעגן דעם 

 .MTMקען אױֿפהערן בַײ אַײנזעעניש ֿפּון  Legimusמיינט ַאז ַאקסעס צּו 
 

 ּונגען.איך װעל אויסֿפָאלגן מיט די הסּכמה אּון בלַײבן אינֿפָארמירט ֿפּון איבערבַײט
 

 אּון װעט צוּולייגן ביז ַאן ַאנדערן נָאטיס. 22/05/2018די הסּכמה איז אּוּפדײטעד געװָארן אין 


