Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną
§1 Postanowienia Ogólne
1. Dla potrzeb interpretacji Regulaminu, poniższe pojęcia oznaczają:
a. Regulamin: niniejszy Regulamin, zamieszczony w Serwisie pod adresem URL
https://airly.eu/docs/tos-pl.pdf
b. Usługodawca: Airly Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Aleja Pokoju 1a, 31-548
Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000639797, NIP 676-251-42-90, REGON
365524039
c. Sensor: urządzenie wyprodukowane przez Usługodawcę przeznaczone do pomiaru i
odczytu wartości zanieczyszczenia powietrza, pobierające następujące dane:
-temperaturę
powietrza
wyrażoną
w
stopniach
Celsjusza,
-wilgotność,
-ciśnienie,
-stężenie pyłów zawieszonych PM1, PM2.5 oraz PM10.
d. Serwis: serwis WWW znajdujący się w sieci Internet pod adresem URL www.airly.eu,
którego właścicielem jest Airly sp. z o.o.
e. Użytkownik: Każda osoba korzystająca z Serwisu i mająca możliwość korzystania z
usług API i Odczytu Danych.
2. Przedmiot Regulaminu stanowią:
a. Zasady działania Serwisu www.airly.eu
b. Zasady świadczenia Usługi Odczytu Danych
c. Zasady świadczenia Usługi API
3. W zakresie Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym
mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz. U.
z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

§2 Korzystanie z Serwisu
1.

2.
3.
4.
5.

Serwis udostępniany jest Użytkownikom w celu zapewnienia nowoczesnej, wiarygodnej mapy
zanieczyszczenia powietrza. Metoda stosowana przez Airly sp. z o.o. oparta jest na
zaawansowanych algorytmach i technikach uczenia maszynowego oraz crowdsourcingu.
Dostęp do Serwisu i korzystanie z niego jest darmowe.
Podmioty posiadające Sensor udostępniają na powszechnie dostępnej w sieci mapie
informacje o zanieczyszczeniu powietrza w miejscu, w którym znajduje się Sensor.
Jeśli chcesz zakupić Sensor, poznać stan powietrza w swoim najbliższym otoczeniu
skontaktuj się z nami: www.airly.eu/pl/contact/.
Oferta sprzedaży Sensorów i Usługi Odczytu Danych skierowana jest obecnie do jednostek
samorządu terytorialnego oraz podmiotów profesjonalnych.

§3 Prawa i obowiązki
1.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
a. Czasowego zaprzestania świadczenia usług
ze
względu
na naprawę
lub
modernizację Serwisu, po uprzednim poinformowaniu Użytkowników korzystających z
Usługi Odczytu Danych na minimum 5 dni przed rozpoczęciem prac

b.

2.

Wysyłania Użytkownikom korzystającym z Usługi Odczytu Danych oraz Usługi API
wiadomości e-mail oraz wykonywania połączeń telefonicznych związanych ze
świadczeniem usług.

Użytkownik zobowiązany jest do:
a. Korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem.
b. Powstrzymania się od działań mogących negatywnie wpłynąć na działanie Serwisu
lub systemów komputerowych Usługodawcy oraz dokonywania jakiejkolwiek
ingerencji w kształt Serwisu.

§4 Minimalne wymagania techniczne
1.

Do skorzystania z Serwisu konieczne jest dysponowanie następującym wyposażeniem:
a. komputer PC, smartphone z najbardziej aktualną wersją oprogramowania (iOS w
wersji 9.3 lub nowszej lub Android w wersji 4.1 lub nowszej), tablet lub inne
urządzenie mobilne służące zwykle do przeglądania witryn internetowych
b. łącze internetowe
c. aktualna wersja przeglądarki internetowej Firefox, Chrome, Safari lub Microsoft Edge;
d. zainstalowana wtyczka Adobe Flash Player oraz włączona obsługa języka JavaScript,
ramek i stylów CSS.

§5 Odpowiedzialność Usługodawcy
1.

2.
3.

4.

Serwis ma charakter jedynie informacyjny. Ujawniane w nim dane mają na celu wzrost
świadomości społecznej wynikającej z zagrożenia wiążącego się z zanieczyszczeniem
powietrza poprzez zlokalizowanie źródeł zanieczyszczeń oraz predykcję jakości powietrza w
oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji. Dane ujawniane w Serwisie nie mogą stanowić
samodzielnej podstawy do decyzji o korzystaniu lub zaprzestaniu korzystania z masek
przeciwpyłowych, pozostaniu lub wyjściu z domu, zwłaszcza w przypadku dzieci, osób
starszych oraz cierpiących z powodu chorób układu oddechowego lub krążenia. Algorytmy
Serwisu nie dorównują ludzkiej inteligencji, dlatego należy się kierować tak zwanym zdrowym
rozsądkiem.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki jakichkolwiek decyzji podjętych przez
Użytkowników na podstawie danych umieszczonych w serwisie.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe zabezpieczenie sieci WiFi lub
GSM, do których to sieci podłączone są Sensory, wynikające z rażącego niedbalstwa przez
Użytkownika i wiążące się z tym zaburzenia ich pracy.
Mimo stosowania najwyższego standardu zabezpieczeń serwera Usługodawca nie ponosi
odpowiedzialności za czasowe i niespodziewane wyłączenia funkcjonalności Serwisu
wynikające z ataków hakerskich, przyczyn losowych, klęsk żywiołowych lub siły wyższej.

§6 Polityka Prywatności
1.
2.

Korzystanie z Serwisu co do zasady nie wymaga od Użytkownika podania danych
osobowych.
Dane podane podczas kontaktu z Usługodawcą, podczas rejestracji w celu skorzystania z
usługi Airly API oraz przy okazji organizowanych przez niego konkursów oraz promocji
przetwarzane są przez Airly Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Aleja Pokoju 1a/12, 31-548
Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa – Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

3.
4.
5.

6.

pod numerem KRS 0000639797, NIP 676-251-42-90, REGON 365524039 w oparciu o
przepisy Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia r., (Dz.U. 1997 nr 133 poz.
883 wraz z późniejszymi zmianami) oraz oraz ustawą o świadczeniu usług drogą
elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi
zmianami).
Mimo, iż podanie danych jest dobrowolne, odmowa podania danych może skutkować
niewykonaniem dostępu do usług oferowanych w Serwisie.
Wyłącznym Administratorem danych wprowadzanych do serwisu jest Usługodawca.
Użytkownik ma prawo do wglądu, zmiany lub usunięcia swoich danych osobowych w
dowolnym momencie, z wyjątkiem czasowej niedostępności Serwisu wynikającej z
przeprowadzanych prac związanych z utrzymaniem infrastruktury informatycznej lub
niezależnych od Usługodawcy czasowych problemów związanych z jego funkcjonowaniem.
Dane Użytkowników nie są udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem organów władzy
publicznej uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów.

§7 Zakres przetwarzania danych osobowych
1.

2.

Korzystanie z formularza kontaktowego zamieszczonego pod adresem URL
www.airly.eu/pl/contact/ wymaga podania danych niezbędnych do nawiązania kontaktu z
Usługodawcą, w szczególności: Imienia i Nazwiska, adresu email lub telefonu.
Użytkownik, który dokonuje rejestracji za pomocą formularza elektronicznego do
usługi Airly API podaje Imię i nazwisko oraz adres email.

§8 Zabezpieczenie danych
1.

Serwis stosuje środki zabezpieczające dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem do
nich, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29
kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków
technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy
informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. 2004 nr 100 poz. 1024).

§9 Pliki Cookies oraz Logi serwera
1.

2.

3.

4.

W celu ułatwienia korzystania z Serwisu oraz monitorowania korzystania z niego, mechanizm
zarządzający wykorzystuje technologię tzw „cookies” – informacje zapisywane przez serwer
Serwisu, operatora hostingowego Amazon Web Services (AWS), na komputerze lub
urządzeniu mobilnym Użytkownika.
Serwis wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
a. Sesyjne – pliki tymczasowe, przechowywane na urządzeniu Użytkownika do momentu
wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej
b. Stałe – przechowywane na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w ich
parametrach lub do ich usunięcia przez Użytkownika.
Technologia Cookies nie jest wykorzystywana do pozyskiwania jakichkolwiek danych o
odwiedzających Serwis. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce
internetowej opcję przyjmowania Cookies. Może to spowodować jednak nieprawidłowości w
działaniu Serwisu.
Użytkownik może w dowolnej chwili wyłączyć w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej
opcję przyjmowania cookies. Może to spowodować jednak nieprawidłowości w działaniu
serwisu. Poniżej znajdują się odnośniki do informacji, jak wyłączyć pliki cookies w
najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

5.

6.

7.

a. Chrome
b. Firefox
c. Safari
d. Microsoft Edge
Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:
a. Tworzenia statystyk, pomagających zrozumieć sposób korzystania z Serwisu, w celu
poprawy jego zawartości
b. Utrzymania sesji Użytkownika, dzięki czemu nie jest konieczne każdorazowe
wpisywanie hasła i loginu
c. Personalizacji materiałów reklamowych w sieci Google po uprzednim określeniu profilu
Użytkownika i przekazaniu ich partnerom Serwera.
Zebrane logi serwera, zawierające m. in. adres IP Użytkownika, czas nadejścia zapytania,
pierwszy wiersz żądania http, kod odpowiedzi http, liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
informacje o przeglądarce użytkownika, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji
transakcji HTTP, informacje o rodzaju urządzeń przechowywane są przez czas nieokreślony.
Administrator może wykorzystywać powyższe dane do generowania statystyk pomocnych w
administrowaniu Serwisem oraz do poprawy jakości oferowanych usług. Podsumowania te
mają charakter zbiorczy i nie zawierają danych identyfikujących osoby odwiedzające Serwis.
Dane te nie są ujawniane innym osobom i podmiotom.

§10 Rozwiązywanie sporów
1. W przypadku zaistnienia sporów Usługodawca sugeruje skorzystanie z polubownych metod
ich rozwiązywania.
2. Ewentualne spory sądowe będą poddane jurysdykcji w sądzie właściwym dla Użytkownika.

§11 Postanowienia Końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 12.09.2017.
2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, po uprzednim zamieszczeniu
informacji w Serwisie oraz poinformowaniu zarejestrowanych użytkowników drogą mailową o
planowanych zmianach na 14 dni przed wejściem zmian w życie.
3. Użytkownik korzystający z Usługi Odczytu Danych lub Usługi Airly API może sprzeciwić się
wprowadzeniu zmian w Regulaminie i wypowiedzieć na tej podstawie umowę Usługi Odczytu
Danych.
4. W przypadkach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.

