
Regulamin 
Usługi Odczytu Danych 

 
§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin stanowi załącznik do Ogólnych Warunków Umów. Pojęcia         
pisane wielką literą należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w OWU. 

2. Umowa o świadczenie Usługi może być zawarta wyłącznie przez Klienta będącego           
pełnoprawnym właścicielem Sensora lub osobę posiadającą inny tytuł prawny do          
Sensora, umożliwiający jej zawarcie niniejszej umowy. 

3. W odniesieniu do jednego Sensora może zostać zawarta tylko jedna umowa. 
 

§ 2 Umowa o świadczenie Usług 
1. Aby zawrzeć umowę i rozpocząć korzystanie z Usługi, Klient musi zaakceptować           

niniejszy Regulamin, wypełnić formularz instalacyjny i zarejestrować Sensor na         
stronie https://installation.airly.org 

2. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3           
poniżej. 

3. Airly zapewni możliwość korzystania z Usługi dla każdego Sensora przez cały czas            
trwania okresu gwarancyjnego dotyczącego danego Sensora. 

4. Usługa świadczona jest nieodpłatnie. 
5. Klient otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą zawarcie umowy. 
6. W celu zapewnienia najwyższej jakości Usług oraz najwyższej możliwej dokładności          

Mapy, Airly zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usługi, w szczególności           
poprzez niepołączenie Sensora z Mapą, jak również do wypowiedzenia umowy          
w odniesieniu do Sensorów nieobjętych gwarancją. 
 

§ 3 Usługa 
1. Usługa obejmuje: 

a. czynności aktywacyjne, tj. aktywację Usługi, zdalną kalibrację Sensora dla         
potrzeb danej lokalizacji, podłączenie Sensora do Mapy, aktywację karty SIM;  

b. utrzymanie wyświetlania Sensora na Mapie; 
c. odczyt, analizę oraz przetwarzanie danych zebranych przez Sensor        

oraz przesłanie ich do Mapy. 
2. Sensor, w zależności od jego rodzaju, po podłączeniu do Mapy, mierzy, a następnie             

wysyła dane do Airly. Uzyskane dane są wysyłane, zapisywane i agregowane w            
Bazie Danych, a następnie przetwarzane, kalibrowane, analizowane i udostępniane         
publicznie w formie graficznej i numerycznej na Mapie, publikując współrzędne          
geograficzne Sensora. 

3. Sensor pojawi się na mapie nie później niż w ciągu 10, zazwyczaj 3, dni roboczych               
od pomyślnego zakończenia instalacji zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 1. 

4. Dane kontaktowe podane w formularzu instalacyjnym są traktowane jako jedyne dane           
kontaktowe dla celów realizacji zobowiązań Airly wynikających z gwarancji. 

5. Dla uniknięcia wątpliwości, strony stwierdzają, że: 
a. Airly jest jedynym właścicielem danych zebranych z Sensora; 
b. Airly jest jedynym podmiotem uprawnionym do dysponowania graficzną        

prezentacją Sensora na Mapie, w tym m.in. do sprzedaży, wynajmu,          
dzierżawy, oznaczania dowolnymi znakami słownymi lub symbolami       
graficznymi oraz do podejmowania wszelkich innych działań dotyczących        



wspomnianego graficznego przedstawienia Sensora. Powyższe uprawnienia      
nie wiążą się z żadnym zobowiązaniem Airly do realizacji wobec Klienta          
jakichkolwiek świadczeń (w szczególności obowiązku zapłaty). 

 
§ 4 Korzystanie z Sensorów 

1. Prawidłowe wykonanie Usługi wymaga współpracy ze strony Klienta. Dla prawidłowej          
instalacji i prawidłowego korzystania z Usługi, Klient musi zapewnić: 

a. źródło zasilania dla Sensora zlokalizowane maksymalnie 2 metry od miejsca          
usytuowania Sensora i utrzymywać je nieprzerwanie przez czas trwania         
umowy; 

b. zlokalizowane na zewnątrz (na świeżym powietrzu) miejsce do zainstalowania         
Sensora na wysokości pomiędzy 1,5 - 8 metrów.  

2. Usługa jest świadczona wyłącznie dla Sensora określonego w formularzu         
instalacyjnym, o którym mowa w § 2 ust. 1. Korzystanie z Usługi po zmianie              
lokalizacji Sensora wymaga uprzedniego powiadomienia Usługodawcy i powtórzenia        
czynności, o których mowa w § 2 ust. 1. 

  

§ 5 Wypowiedzenie umowy 
1. Niniejsza umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron w dowolnym           

czasie bez zachowania okresu wypowiedzenia. 
2. Niedotrzymanie przez Klienta postanowień umowy (w szczególności postanowień § 4          

ust. 1, skutkujące niemożnością ciągłego wyświetlania Sensora na Mapie         
nieprzerwanie przez okres 5 dni, uważa się za wypowiedzenie umowy przez Klienta. 

3. Niewyświetlanie Sensora na Mapie nieprzerwanie przez 72 godziny uważa się za           
wypowiedzenie umowy przez Airly. 

 
§ 6 Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 27 listopada 2020 roku. 
2. W sprawach nieuregulowanych przez niniejszy Regulamin obowiązują postanowienia        

Ogólnych Warunków Umów.  
3. Zasady i warunki korzystania z Mapy zostały określone w Regulaminie Usługi Mapa           

Airly. 


