
Regulamin Airly API 

 

§ 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. W niniejszym Regulaminie poniższe pojęcia pisane wielką literą należy rozumieć 

w następujący sposób:  

a. “Konto” – konto Klienta na Platformie, umożliwiające dostęp do API;  

b. “API” – interfejs programu aplikacyjnego, który pozwala Klientowi na pobranie 

oraz używanie danych przechowywanych w Bazie Danych na podstawie niniejszego 

Regulaminu; 

c. “Klucz API” – klucz dostępu do Usługi. 

 

§ 2 Zawarcie umowy o świadczenie Usługi z obowiązkiem zapłaty 

1. Umowa o świadczenie Usługi z obowiązkiem zapłaty zawierana jest poprzez Platformę 

pomiędzy Airly a Klientem, po wybraniu przez Klienta jednego z dostępnych Planów 

z Cennika.  

2. Umowa o świadczenie Usługi jest zawierana, w zależności od wybranego przez Klienta 

Planu i sposobu rozliczenia, na czas nieokreślony lub określony, równy Okresowi 

Abonamentowemu określonemu przez Plan. Umowa o świadczenie Usługi zawarta 

na czas określony może zostać przedłużona na kolejny czas określony zgodnie 

z warunkami określonymi przez § 4.  

3. Aby zawrzeć umowę z obowiązkiem zapłaty, Klient musi złożyć zamówienie 

z obowiązkiem zapłaty za pomocą Platformy, wypełnić formularz zamówienia, wybrać 

sposób płatności, a następnie potwierdzić i wysłać zamówienie wybierając przycisk 

“Zamawiam i płacę”. Wybranie przycisku “Zamawiam i płacę” oznacza zamówienie 

z obowiązkiem zapłaty oraz zawarcie umowy świadczenia Usługi zgodnie z OWU 

Regulaminem.  

4. Klient otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem specyfikacji zamówienia, Planu i ceny. 

5. Klient zobowiązany jest do uiszczania opłat za wybrany Plan w miesięcznym cyklu 

rozliczeniowym lub z góry za czas trwania Okresu Abonamentowego. 

6. Należy pamiętać, że Airly rozpocznie świadczenie Usługi po otrzymaniu pełnej ceny za 

Usługę, określonej w potwierdzeniu zamówienia. Klient powinien zapłacić pełną cenę 

określoną w potwierdzeniu zamówienia niezwłocznie po jego otrzymaniu, ale nie później 

niż w ciągu 5 dni. Jeśli Klient nie zapłaci za swoje zamówienie w ciągu 5 dni, Airly 

wyznaczy mu kolejny termin, nie krótszy niż 5 dni, na zapłacenie za zamówienie. 

W przypadku braku płatności w ciągu wyznaczonego okresu, umowę uważa się 

za niezawartą. 

7. Po otrzymaniu pełnej ceny za Usługi, Airly wyśle do Klienta e-mail z linkiem aktywacyjnym 

Konta. Po kliknięciu we wspomniany link, Klient otrzyma dostęp do Konta, za 

pośrednictwem którego będzie miał dostęp do indywidualnego Klucza API oraz możliwość 

jego skopiowania. 

 

§ 3 Zawarcie nieodpłatnej umowy o świadczenie Usługi 

1. Umowa nieodpłatnego świadczenia Usługi jest zawierana za pośrednictwem Platformy 

przez Klienta i Airly po wybraniu odpowiedniego Planu z Cennika albo poprzez stronę 

internetową: https://developer.airly.eu/login. 



2. Umowa o świadczenie Usługi zawierana jest na czas nieokreślony. 

3. W celu zawarcia umowy Klient musi utworzyć Konto samodzielnie za pośrednictwem 

wskazanego formularza zamówienia lub poprzez wskazane przez Usługodawcę aplikacje 

(np. poprzez konta na portalach społecznościowych). 

4. Klient (niezależnie od wybranego sposobu utworzenia Konta) musi wypełnić formularz 

zamówienia, podając m.in. zamierzony przez Klienta sposób i cel korzystania z Usługi. 

5. Klient, który zdecydował się na samodzielne utworzenie Konta, po pomyślnym 

wypełnieniu formularza zamówienia, otrzyma wiadomość e-mail z linkiem aktywacyjnym 

Konta. Po kliknięciu we wspomniany link, Klient otrzyma dostęp do Konta, 

za pośrednictwem którego będzie miał dostęp do indywidualnego Klucza API 

oraz możliwość jego kopiowania.  

6. Klient, który zdecydował się założyć Konto za pośrednictwem aplikacji wskazanych przez 

Usługodawcę, po pomyślnym wypełnieniu formularza, otrzyma dostęp do Konta, za 

pośrednictwem którego będzie miał dostęp do indywidualnego Klucza API i możliwość 

jego kopiowania. 

 

§ 4 Zamawianie Usługi na kolejny Okres Abonamentowy 

1. Airly poinformuje, za pośrednictwem wiadomości e-mail, Klienta, który zdecydował się 

zapłacić za Okres Abonamentowy z góry, o dacie zakończenia bieżącego Okresu 

Abonamentowego, opłatach za Usługę za kolejny Okres Abonamentowy 

oraz szczegółach dotyczących zamówienia Usługi na kolejny Okres Abonamentowy, 

w terminie 30 dni przed datą zakończenia bieżącego Okresu Abonamentowego. 

2. Klient, który zapłacił za bieżący Okres Abonamentowy Usługi z góry, otrzyma (w e-mailu, 

o którym mowa w ust. 1) fakturę pro-forma zawierającą opłatę za kolejny Okres 

Abonamentowy, którego czas trwania będzie równy bieżącemu Okresowi 

Abonamentowemu. Zapłata wspomnianej faktury pro-forma jest uznawana za 

oświadczenie woli zawarcia umowy o świadczenie Usługi na kolejny Okres 

Abonamentowy. 

3. Klient, który chce zmienić sposób płatności z przedpłaty na miesięczny cykl rozliczeniowy 

lub zmienić czas trwania kolejnego Okresu Abonamentowego (zgodnie z aktualnymi 

Planami dostępnymi na Platformie), powinien skontaktować się z Usługodawcą. 

 

§ 5 Rozliczanie miesięczne 

1. Umowa z Klientem, który wybrał opcję płatności za Usługę w miesięcznych cyklach 

rozliczeniowych, zawierana jest na czas nieokreślony. 

2. Opłaty pobierane są co miesiąc w dniu kalendarzowym, w którym rozpoczęto świadczenie 

Usługi (miesięczny okres rozliczeniowy). W niektórych przypadkach terminy rozliczeń 

mogą ulec zmianie, np. jeżeli płatność nie została zrealizowana pomyślnie lub jeżeli 

z innych powodów Usługa zaczęła być świadczona w innym dniu niż miesiąc, w którym 

dokonano płatności.  

 

§ 6 Usługa 

1. Usługa obejmuje: 

a. dostęp do danych przechowywanych w Bazie Danych za pośrednictwem API; 

b. licencję na korzystanie z Bazy Danych na podstawie określonej w § 7; 

c. licencję na korzystanie z API na podstawie określonej w § 7; 

d. utrzymanie Konta; 

e. inne funkcje przewidziane w danym Planie. 



2. Klucz API jest generowany indywidualnie dla każdego Klienta. Klient jest zobowiązany do 

nieudostępniania Klucza API osobom trzecim. Udostępnienie Klucza API stanowi 

naruszenie Regulaminu i może w szczególności skutkować usunięciem Konta Klienta 

i uniemożliwieniem mu dostępu do danych udostępnianych za pomocą API. 

3. Klient może posiadać tylko jedno Konto i używać tylko jednego Klucza API. Niedozwolone 

jest korzystanie z Kluczy API innych Klientów. 

4. Klient zobowiązany jest do nieprzekraczania określonej w wybranym Planie dziennej 

liczby zapytań wysyłanych do API. Liczba pozostałych do wykorzystania zapytań jest 

widoczna dla Klienta w nagłówku odpowiedzi API (x-ratelimit-remaining-minute lub x-

ratelimit-remaining-day). 

5. W przypadku przekroczenia liczby zapytań, Klucz API Klienta zostanie tymczasowo 

zawieszony do czasu zresetowania licznika API (odświeżany raz dziennie, zawsze o tej 

samej porze), a Klient zostanie poinformowany o naruszeniu Regulaminu w zakresie 

dziennej liczby zapytań wysyłanych do API. 

6. Niezależnie od innych postanowień umowy, w przypadku naruszenia Regulaminu 

lub OWU, Airly zastrzega sobie prawo do zablokowania Klucza API. 

7. Klienci, którzy wygenerowali Klucz API, są odpowiedzialni za używanie go zgodnie 

z prawem, zasadami współżycia społecznego, w sposób nienaruszający praw osób 

trzecich, zgodnie z Regulaminem i OWU oraz z należytą dbałością o rzetelność 

prezentowanych informacji. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania 

w ramach każdej funkcji Usługi, podczas korzystania z danych uzyskanych 

za pośrednictwem API oraz za działania osób, które uzyskały dostęp do jego Klucza API 

w wyniku zaniedbania Klienta. 

8. Airly zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia dostępu do danych, jeśli istnieje 

uzasadnione przypuszczenie, że Usługa może być wykorzystywana w sposób 

naruszający prawo, zasady współżycia społecznego, cel Platformy lub interesy Airly lub jej 

podmiotów powiązanych. 

 

§ 7 Licencje i dostęp do danych 

1. W trakcie trwania umowy o świadczenie Usług, Airly udziela Klientowi niewyłącznej, 

nieograniczonej terytorialnie licencji na używanie API w celu korzystania z Usługi. 

2. W trakcie trwania umowy o świadczenie Usługi Klient ma prawo do korzystania z danych 

przechowywanych w Bazie Danych bez ograniczeń terytorialnych, w celu prowadzenia 

dowolnej działalności gospodarczej lub pro-bono, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 

poniżej. 

3. Dostęp do danych przechowywanych w Bazie Danych, obejmuje dane archiwalne 

dotyczące ostatnich 24 godzin, dane bieżące i prognozy na kolejne 24 godziny, zebrane 

przez Sensory oraz dane otrzymane przez Airly od innych podmiotów. 

4. Baza Danych jest chroniona ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 128, poz. 1402) (dalej: "Ustawa o ochronie baz danych"). W oparciu o ustawę 

o ochronie baz danych, korzystanie z Bazy Danych w sposób niezgodny 

z postanowieniami niniejszego Regulaminu może być podstawą do pozwania osoby 

o naprawienie wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych lub poprzez zapłatę sumy 

pieniężnej stanowiącej dwukrotność, a w przypadku zawinionego naruszenia - 

trzykrotność odpowiedniego wynagrodzenia, które w chwili zgłoszenia roszczenia byłoby 

należne z tytułu udzielenia zgody na korzystanie z Bazy Danych. 

5. Klientowi, który wybrał Plan nieodpłatnej Usługi, zabrania się w szczególności: 

a. odsprzedaży danych lub Bazy Danych uzyskanych poprzez API; 



b. nieodpłatnego lub odpłatnego udostępniania ich osobom trzecim; 

c. tworzenia własnej bazy danych z wykorzystaniem danych pozyskanych z Bazy 

Danych lub rozpowszechniania ich w jakikolwiek sposób; 

d. korzystania z API, danych lub Bazy Danych uzyskanych w ramach API na 

jakichkolwiek stronach internetowych, platformach lub aplikacjach mobilnych 

(komercyjnych lub niekomercyjnych); 

e. korzystania z API, danych lub Bazy Danych w jakichkolwiek celach komercyjnych 

(bezpośrednio lub pośrednio). 

6. Postanowienia ust. 5 powyżej nie wyłączają uprawnień Klienta wynikających 

bezpośrednio z Ustawy o ochronie baz danych. 

 

§ 8 Niedozwolone praktyki 

1. W oparciu o niniejszy Regulamin, za niedozwolone uznaje się: 

a. wykorzystywanie danych na stronach, portalach lub w aplikacjach mobilnych 

prowadzących działalność konkurencyjną wobec Airly;   

b. zakładanie Kont za pomocą innych adresów e-mail; 

c. zakładanie więcej niż jednego Konta na danego Klienta;  

d. zakładanie Kont dla osób trzecich (fizycznych lub prawnych);  

e. zakładanie Konta na rzecz osoby prawnej, organizacji lub innego podmiotu 

niebędącego osobą fizyczną, z wykorzystaniem danych osoby fizycznej;  

f. zakładanie Konta na rzecz podmiotu będącego przedsiębiorcą przy użyciu danych 

osoby będącej Konsumentem; 

g. udostępnianie Klucza API osobom trzecim;  

h. sugerowanie jakiegokolwiek związku między Airly a osobą posiadającą tytuł prawny 

do domeny, strony internetowej, na którą kieruje domena, portalu internetowego lub 

aplikacji mobilnej, na których wykorzystywane są dane Airly; 

i. wykorzystywanie danych w sposób manipulujący lub wprowadzający w błąd;   

j. wykorzystywanie danych w sposób godzący w dobre imię Airly;   

k. wykorzystywanie danych w sposób niezgodny z prawem, moralnością lub w inny 

nieetyczny sposób.   

2. W przypadku, gdy Airly wykryje, że Klient naruszył lub usiłuje naruszyć umowę 

o świadczenie Usługi, lub zaangażował się w jakąkolwiek praktykę uznaną za 

niedozwoloną, lub wykorzystał dane Airly do celów niezgodnych z prawem lub 

sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, Airly zastrzega sobie prawo do 

zablokowania wykorzystania danych przez Klienta lub odmowy utworzenia Konta. 

Airly poinformuje Klienta o przyczynie zablokowania dostępu do danych lub odmowy 

utworzenia Konta w ciągu 48 godzin od podjęcia decyzji. 

3. Postanowienia ust. 2 powyżej stosuje się odpowiednio, jeżeli: 

a. Klient podejmie działania przeciwko Airly; 

b. jest wysoce prawdopodobne, że Klucz API będzie lub jest używany niezgodnie 

z postanowieniami umowy; 

c. Klucz API jest lub istnieje prawdopodobieństwo, że będzie używany przez podmioty, 

które w przeszłości naruszyły postanowienia umowy lub publicznie oświadczyły, że 

będą korzystać z Usługi w sposób niezgodny z prawem, OWU lub Regulaminem. 

Niniejsze postanowienie stosuje się odpowiednio do podmiotów powiązanych z 

podmiotami, o których mowa w zdaniu poprzednim; 

d. Klient prowadzi działalność o wątpliwej etyce społecznej, w szczególności 

przyczyniającą się w istotny sposób do powstania smogu. 



 

§ 9 Wykorzystanie danych Airly 

1. Klient wykorzystujący dane Airly zobowiązany jest do ich rzetelnego prezentowania, 

a w szczególności zobowiązany jest:   

a. podać Airly jako źródło pochodzenia danych w sposób jednoznaczny; 

b. podać dokładny czas dokonania wykorzystywanego pomiaru; 

c. nie wprowadzać modyfikacji w prezentowanych danych albo w sposób wyraźny 

i zrozumiały dla osób trzecich zaznaczyć, jaka modyfikacja została wprowadzona; 

d. w wyraźny i zrozumiały dla osób trzecich sposób podać informację o używanej przez 

siebie skali służącej do określania jakości powietrza; 

e. umieścić w pobliżu wykorzystywanych danych link do Platformy oraz logo Airly, 

w sposób niebudzący wątpliwości, które z prezentowanych danych pochodzą od Airly. 

2. W przypadku wątpliwości Airly decyduje, czy dane są przedstawione w sposób rzetelny 

[zapis ten nie ma zastosowania do umowy zawartej z Konsumentem lub osobą fizyczną 

zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści 

umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego]. 

 

§ 10 Wykorzystanie logo Airly 

1. W czasie trwania umowy o świadczenie Usługi, Airly udziela Klientowi niewyłącznej, 

nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z logo Airly w celu realizacji 

zobowiązań Klienta określonych w § 9 ust. 1 lit. e). 

2. Logo Airly jest dostępne do pobrania na Platformie. 

3. Airly nie zgadza się na ingerencję w integralność logo ani na wprowadzanie do niego 

jakichkolwiek modyfikacji. 

 

§ 11 Wypowiedzenie 

1. Klient, który wybrał opcję płatności za Usługę w miesięcznych cyklach rozliczeniowych, 

może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie Usługi, przy czym Usługa jest 

świadczona do końca miesięcznego okresu rozliczeniowego. Rozwiązanie umowy 

następuje poprzez odłączenie karty płatniczej. W celu odłączenia karty płatniczej Klient 

musi skontaktować się z Airly. 

2. Klient, który wybrał Plan nieodpłatnej Usługi, może w każdej chwili zrezygnować z Usługi. 

 

§ 12 Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku. 

2. Odpowiedzialność Usługodawcy wobec Klienta, który zdecydował się płacić za Usługę 

w miesięcznych cyklach rozliczeniowych, w związku z Usługą jest w każdym przypadku 

ograniczona do wartości ostatniej opłaty uiszczonej przez Klienta za świadczenie Usługi. 

3. Odpowiedzialność Usługodawcy wobec Klienta, który wybrał Plan nieodpłatnej Usługi jest 

wyłączona. 

4. Postanowienia ust. 2 i 3 powyżej nie mają zastosowania do umowy zawartej 

z Konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej 

działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby 

charakteru zawodowego. 

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają 

postanowienia Ogólnych Warunków Umów. 

 


