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Användarvillkor för   
 
Beskrivning av tjänsten 
Medienavet drivs av Mediotek Sundsvall, Sundsvalls kommun, och är en resurs för bokning 

och streaming av material med institutionella rättigheter. Innehållet utgörs av filmer, litteratur, 

temalådor och UR:s hela programutbud. Godkända användare är pedagoger och elever i 

våra medlemskommuner;  

 
Otillåten användning 
Materialet vi tillhandahåller får inte kopieras, reproduceras eller på annat sätt hanteras i 

någon form, som är i strid mot upphovsrättslig lagstiftning.  

 
Rättigheter 
Mediotek Sundsvall har tecknat institutionella rättigheter för utbudet på Medienavet. 

Användaren får därför inte upplåta sina inloggningsuppgifter till någon utomstående.  

 
Personuppgifter och cookies 
Mediotek Sundsvall behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). 

Läs Behandling av personuppgifter på Sundsvalls kommuns webbplats. 

 

Genom att lämna personuppgifter (namn, e-postadress, arbetsplats och födelsedatum) när 

du registrerar ett konto på Medienavet samtycker du till att Mediotek Sundsvall behandlar 

dina uppgifter. 

 

På Medienavet använder vi cookies bland annat för att kunna förbättra användarupplevelsen 

och för att kunna samla in statistik.  

 

Mediotek Sundsvall överför inga personuppgifter till tredje part.  

 
När du tar bort ditt konto 
Alla dina personuppgifter raderas eller anonymiseras i samband med att du avslutar ditt 

konto. 

 

  

http://www.sundsvall.se/personuppgifter
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Fysiska lån 
När du lånar boklådor, temalådor eller dvd-filmer. 

 

Lånetid 

Slutdatum för ditt lån är dagen då den lånade produkten ska vara tillbaka hos oss på 

Medioteket. Du hittar slutdatum på din bokningslapp. Du kan också kontrollera 

lånetiden och göra omlån via Mina sidor/Mina bokningar. Omlån kan göras max två 

gånger under förutsättning att ingen annan bokat produkten efter dig. Du ansvarar för 

lånat material tills lånet är avregistrerat.  

 

Försenade lån 

Du ansvarar för att dina lånade produkter lämnas tillbaka i tid. Vid upprepade 

förseningarna spärras ditt konto. 

 

Ersättning för förstörda eller borttappade produkter  

Vi kommer att fakturera din skola för förstörda eller borttappade produkter. Om elever 

tappar bort till exempel böcker ur en boklåda så är det skolan som är 

ersättningsskyldig. 
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