
REGULAMIN USŁUGI 
MAPA AIRLY 

§ 1 Postanowienia ogólne i definicje 

1. Niniejszy Regulamin stanowi załącznik do Ogólnych Warunków Umów. Pojęcia         
pisane wielką literą należy rozumieć w sposób wskazany w OWU.  

2. Niniejszy Regulamin określa zasady dostępu i korzystania z Mapy przez          
Użytkownika. 

3. W niniejszym Regulaminie poniższe pojęcia pisane wielką literą należy rozumieć          
w następujący sposób: 

a. “Użytkownik” - każda osoba korzystająca z Mapy. 
 

§ 2 Korzystanie z Mapy 
1. Użytkownik jest związany postanowieniami niniejszego Regulaminu od chwili        

rozpoczęcia korzystania z Mapy.  
2. Mapa jest udostępniana Użytkownikom w celu zapewnienia nowoczesnej,        

wiarygodnej mapy zanieczyszczenia powietrza. Metoda stosowana przez Airly opiera         
się na zaawansowanych algorytmach, uczeniu maszynowym oraz crowdsourcingu. 

3. Dostęp do Mapy i korzystanie z niej jest bezpłatne. 
4. Airly udziela Użytkownikowi niewyłącznej, nieprzenoszalnej, nieograniczonej      

terytorialnie licencji na korzystanie z Mapy na czas, w którym będzie ona dostępna na              
Platformie lub w aplikacji mobilnej Airly (w zależności od tego, czy Użytkownik            
wykorzystuje Platformę czy aplikację mobilną Airly do korzystania z Mapy). 

5. Licencja Użytkownika udzielona na podstawie Regulaminu ma na celu wyłącznie          
umożliwienie Użytkownikowi korzystania z Mapy w celu uzyskania informacji         
o zanieczyszczeniu powietrza. 

6. Dla uniknięcia wątpliwości, następujące praktyki są uważane za zabronione: 
a. kopiowanie, tłumaczenie, modyfikowanie lub tworzenie dzieł pochodnych       

Mapy lub jakiejkolwiek jej części; 
b. rozpowszechnianie lub redystrybucja, sublicencjonowanie, publikowanie,     

wypożyczanie, nadawanie, sprzedaż, cesja lub wprowadzanie do obrotu        
w jakikolwiek inny sposób, lub udostępnianie w inny sposób Mapy         
lub jakiejkolwiek jej części osobom trzecim; 

c. dokonywanie inżynierii wstecznej, dekompilacji lub wykonywania jakichkolwiek       
innych czynności, których bezpośrednim lub pośrednim celem jest pozyskanie         
kodu źródłowego Mapy lub jakiejkolwiek jej części; 

d. masowe lub grupowe pobieranie zawartości Mapy lub jakiejkolwiek jej części; 
e. usuwanie, zasłanianie i zmienianie zawartości Mapy;  
f. tworzenie jakichkolwiek baz danych na podstawie informacji uzyskanych        

podczas korzystania z Mapy; 
g. zbieranie jakichkolwiek informacji o innych Użytkownikach, Klientach lub        

sponsorach Sensorów w celach niezgodnych z prawem i niedozwolonych; 
h. publikowanie jakichkolwiek treści, które fałszywie sugerują, że treści te są          

zatwierdzone lub sponsorowane przez Airly; 
i. łamanie lub omijanie jakichkolwiek środków bezpieczeństwa; 
j. udostępnianie, bez stosownego pisemnego (pod rygorem nieważności)       

zezwolenia, wszelkich treści, które naruszają jakiekolwiek prawa autorskie,        



znaki towarowe, patenty, tajemnice handlowe lub inne prawa własności Airly          
lub jej podmiotów powiązanych; 

k. naruszanie jakichkolwiek praw innych osób, w szczególności prawa        
do prywatności i wizerunku; 

l. udostępnianie jakichkolwiek treści, które są oszczercze, niemoralne,       
nieetyczne lub niezgodne z prawem; 

m. przekazywanie Airly, Klientom i innym Użytkownikom jakichkolwiek wirusów,        
robaków, koni trojańskich, wad lub innych elementów o szkodliwym        
charakterze; 

n. zakłócanie prawidłowego funkcjonowania Mapy, poprzez stosowanie      
dowolnego oprogramowania, urządzenia lub procedury; 

o. korzystanie z Mapy w celu prowadzenia jakiejkolwiek działalności        
gospodarczej, w szczególności reklamy, marketingu bezpośredniego i spamu; 

p. uzyskiwanie dostępu do jakichkolwiek zakazanych obszarów Mapy. 
7. Postanowienia ust. 6 powyżej, nie wyłączają praw Użytkownika wynikających         

bezpośrednio z powszechnie obowiązującego prawa. 
8. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Mapy zgodnie z obowiązującymi          

przepisami prawa i regulacjami. 
9. Użytkownik jest odpowiedzialny za własne postępowanie i treści podczas korzystania          

z Mapy, jak również za wszelkie konsekwencje z tego wynikające. 
 

§ 3 Odpowiedzialność Usługodawcy 
1. Mapa ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny. Dostarczane dane mają          

na celu zwiększenie świadomości społecznej w zakresie zagrożeń związanych        
z zanieczyszczeniem powietrza, poprzez lokalizowanie źródeł zanieczyszczeń      
i przewidywanie jakości powietrza w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji.         
Dane zamieszczone na Mapie nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji          
o stosowaniu lub zaniechaniu stosowania masek przeciwpyłowych oraz o pozostaniu         
lub opuszczeniu domu, w szczególności w przypadku dzieci, osób starszych          
lub cierpiących na choroby układu oddechowego lub serca. Algorytmy zawarte w          
Mapie nie dorównują ludzkiej inteligencji i z tego powodu podczas korzystania z Mapy             
należy kierować się zdrowym rozsądkiem. 

2. Airly nie ponosi odpowiedzialności za efekty jakichkolwiek decyzji podjętych przez          
Użytkowników na podstawie danych dostarczonych przez Mapę. 

3. Pomimo stosowania najwyższych standardów bezpieczeństwa przy zabezpieczaniu       
serwera Airly, Airly nie ponosi odpowiedzialności za tymczasowe i nieoczekiwane          
awarie Mapy spowodowane atakiem hakerów, okolicznościami losowymi, klęskami        
żywiołowymi, siłą wyższą lub innymi okolicznościami pozostającymi poza kontrolą         
Airly. 

4. Airly nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia lub błędy związane          
z odczytem danych przez Sensory, spowodowane niewywiązaniem się przez Klienta         
z jego zobowiązań wynikających z Regulaminu Usługi Airly Sensors.  

 
§ 4 Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ____ 2020 roku. 
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają postanowienia        

Ogólnych Warunków Umów. 
 



 


