
LEGIMI 

Biblioteka Publiczna im. Marii z Czartoryskich Wirtemberskiej w 

Trzebiatowie w ramach świadczenia usług  w porozumieniu z  „Legimi spółką 

akcyjną” z siedzibą w Poznaniu udostępnia CZYTELNIKOM 5 kodów. (szczegóły 

u bibliotekarza) 

Korzystanie z publikacji przez Czytelników: 

 

1. Czytelnicy będą mieć dostęp do Serwisu za pomocą dedykowanej strony internetowej 
pod adresem: https://www.legimi.pl/wimbp_b/ , na której Czytelnik będzie musiał 
wpisać otrzymany z Biblioteki kod, by aktywować konto upoważniające go do 
korzystania z Publikacji.  

2. Funkcjonowanie Aplikacji zorganizowane będzie tak, aby Czytelnik miał dostęp do 
Publikacji wyłącznie po aktywowaniu kodów wygenerowanych przez Bibliotekę za 
zgodą Legimi.  

3. Biblioteka zapewni, że kody dające dostęp do Serwisu i Aplikacji będą udostępniane 
wyłącznie Czytelnikom, a Czytelnicy będą korzystać z Publikacji wyłącznie w zakresie i 
na zasadach dozwolonego użytku bibliotecznego, o którym stanowi Prawo autorskie.    

4. Czytelnicy mogą korzystać z Publikacji za pomocą Serwisu lub Aplikacji przez 
określony czas liczony od daty aktywowania kodu. Czytelnik nie może korzystać z 
więcej niż jednego kodu jednocześnie. Po wygaśnięciu dostępu Czytelnik może 
ponownie uzyskać dostęp do Serwisu i Aplikacji aktywując nowy kod (jeżeli zostanie 
mu przekazany przez Bibliotekę).  

5. Korzystanie z Publikacji przez Czytelnika polega na czytaniu lub odtwarzaniu 
Publikacji w tzw. chmurze za pomocą wybranych przez niego urządzeń takich jak 
smartfon, tablet, komputer lub e-czytnik oraz synchronizacji treści między 
urządzeniami wybranymi przez Czytelnika. 

6. Publikacje będą udostępniane Bibliotece wyłącznie w celu użyczenia ich Czytelnikom 
przez Bibliotekę w ramach dozwolonego użytku bibliotecznego, o którym stanowi 
Prawo autorskie. Użyczenie będzie odbywać się za pomocą Aplikacji lub Serwisu, do 
których dostęp będą mieć wyłącznie Czytelnicy, przy czym użyczającym jest 
Biblioteka.  

7. Biblioteka ma świadomość i nie wnosi zastrzeżeń do tego, że aby Czytelnik mógł 
skorzystać z Aplikacji i Serwisu musi założyć konto w Serwisie i zaakceptować 
regulaminy dotyczące korzystania z Usług (dostępne na: 
https://www.legimi.pl/regulamin) i że ma on obowiązek przestrzegać tych 
regulaminów, a także korzystać z Usług zgodnie z prawem.  

 

https://www.legimi.pl/wimbp_b/

