
Umowa licencyjna 

Warunki użytkowania: (zastosowanie lokalne) 

 

Prosimy uważnie zapoznad się z niniejszymi warunkami użytkowania. 

Niniejsze warunki użytkowania ('Warunki') stanowią wiążącą umowę prawną między użytkownikiem 

('Użytkownik') i spółką Daikin Europe N.V., z siedzibą przy Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgia 

('Daikin'), dotyczącą korzystania z aplikacji zdalnego sterowania zwaną Daikin Online Control Heating 

('Oprogramowanie'), i stanowią całośd umowy zawartej między Daikin a Użytkownikiem. Niniejsze 

Warunki zastępują wszelkie wcześniejsze postanowienia i warunki ustalone przez Użytkownika, w 

związku z czym uprawnienia stron podlegają wyłącznie postanowieniom i warunkom tu określonym. 

Korzystając z Oprogramowania, Użytkownik wyraża zgodę na związanie postanowieniami niniejszych 

Warunków. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na niniejsze Warunki, nie może w żaden sposób 

korzystad z Oprogramowania. 

Korzystanie z Oprogramowania 

 Z zastrzeżeniem postanowieo zawartych w niniejszych Warunkach Daikin udziela Użytkownikowi 

bezpłatnej, niewyłącznej i nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z Oprogramowania na urządzeniach 

posiadających odpowiedni system operacyjny wskazany przez Daikin w celu zdalnego monitorowania i 

sterowania urządzeniami Daikin w kraju wybranym przez Użytkownika na obszarze EMEA (w miarę 

dostępności). 

Na podstawie niniejszych Warunków Użytkownikowi nie zostają nadane prawa do korzystania z 

Oprogramowania w sposób inny, niż opisano powyżej. W szczególności wyraźnie zabrania się 

redystrybucji, sprzedaży, dzierżawy, wynajmu lub eksportowania Oprogramowania w jakiejkolwiek 

formie bez pisemnej zgody Daikin. Użytkownik nie może kopiowad, powielad, modyfikowad, przekazywad 

ani rozprowadzad Oprogramowania oraz jakichkolwiek jego części, ani zezwalad stronie trzeciej na takie 

dysponowanie Oprogramowaniem, chyba że w niniejszych Warunkach wyraźnie wyrażono na to zgodę. 

Użytkownik nie przedstawi żadnej niezgodnej z prawem informacji na temat Oprogramowania. 

W przypadku pobierania, instalowania oraz/lub korzystania z Oprogramowania przez Użytkownika jako 

aplikacji urządzenia Apple Użytkownik będzie zawsze stosował się do obowiązujących warunków Apple 

dostępnych na stronie http://www.apple.com/legal/terms/ oraz/lub warunków stron trzecich mających 

zastosowanie w odniesieniu do korzystania z Oprogramowania. 

W przypadku pobierania, instalowania oraz/lub korzystania z Oprogramowania przez Użytkownika jako 

aplikacji Google Play Store Użytkownik będzie zawsze stosował się do obowiązujących warunków Google 

Play Store dostępnych na stronie http://www.google.com/mobile/android/market-tos.html oraz/lub 

warunków stron trzecich mających zastosowanie w odniesieniu do korzystania z Oprogramowania. 



 

Oprogramowanie będzie pobierane, instalowane i wykorzystywane na koszt Użytkownika na 

posiadanym przez Użytkownika urządzeniu, zgodnie z niniejszymi Warunkami. 

Rejestracja konta 

Aby korzystad z niektórych funkcji niniejszego Oprogramowania, byd może Użytkownik będzie musiał 

dokonad wcześniej rejestracji konta. 

Daikin będzie traktował jakiekolwiek korzystanie z niniejszego Oprogramowania jako użytkowanie przez 

użytkownika, który dokonał rejestracji. W żadnym wypadku Daikin nie będzie ponosił odpowiedzialności 

za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania z zarejestrowanych kont przez strony trzecie w sposób 

niezgodny z przeznaczeniem lub niewłaściwego korzystania z nich, spowodowane tym, że Użytkownik w 

niewłaściwy sposób zarządza swoim zarejestrowanym kontem.   

Prawa autorskie 

Daikin jest właścicielem lub licencjobiorcą wszystkich praw własności (intelektualnej) do 

Oprogramowania oraz jego zawartości, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie nabywa żadnych 

praw własności intelektualnej do Oprogramowania, chyba że niniejsze Warunki zawierają wyraźnie 

odmienne postanowienia w tej kwestii.  

Nazwy handlowe / Znaki towarowe 

 Wszystkie nazwy handlowe i znaki towarowe wyświetlane za pomocą Oprogramowania (jeżeli takie są), 

będące obecnie lub w przyszłości własnością Daikin, stanowią wyłączną własnośd Daikin lub są 

licencjonowane na rzecz Daikin lub jej podmiotów stowarzyszonych. 

Korzystanie przez Użytkownika z Oprogramowania nie będzie uznawane za formę udzielenia, na skutek 

domniemania lub w innej formie, jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania z jakichkolwiek nazw 

handlowych lub znaków towarowych związanych z Oprogramowaniem (jeżeli takie są). 

Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji  

Spółka Daikin opracowała zawartośd niniejszego Oprogramowania (w tym tłumaczenia) według swojej 

najlepszej wiedzy. 

Niniejsze Oprogramowanie (oraz jego zawartośd) zostało jednak opracowane jedynie do celów 

informacyjnych i nie stanowi dla Daikin wiążącej oferty. Daikin nie gwarantuje, że Oprogramowanie 

będzie bezbłędne. Niniejsze Oprogramowanie i jego zawartośd są dostarczane "w takim stanie, w jakim 

się znajdują" (AS IS) bez jakiejkolwiek gwarancji — wyraźnej lub dorozumianej, w tym między innymi 

gwarancji w zakresie tytułu własności i zabezpieczającej przed naruszeniem praw czy domniemanej 

gwarancji pokupności i przydatności do określonego celu — w zakresie kompletności, dostępności, 

dokładności, niezawodności Oprogramowania lub jego zawartości oraz przedstawionych w niniejszym 

dokumencie produktów i usług. 



 

Niniejsze Oprogramowanie posiada pewne ograniczenia, w tym między innymi ewentualne wady 

projektowe i błędy oprogramowania. Całośd ryzyka dotyczącego jakości i działania Oprogramowania 

ponosi Użytkownik, który jest odpowiedzialny za zapewnienie korzystania z Oprogramowania do celów 

przewidzianych przed pierwszym skorzystaniem z Oprogramowania (poza testowaniem). 

Ograniczenie odpowiedzialności  

Korzystając z Oprogramowania Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że robi to wyłącznie na własne 

ryzyko, i wyraża na to zgodę. 

Użytkownik potwierdza, że w żadnym wypadku nie będzie wnosid żadnych roszczeo wobec spółki Daikin 

lub podmiotów powiązanych, działając jako pracownik, wykonawca, agent, przedstawiciel, konsultant, 

instalator lub w innej roli, z tytułu straty, uszkodzenia sprzętu, urazów, wydatków, przerw w pracy, 

utraty informacji biznesowych, przerw w prowadzeniu działalności czy też awarii lub nieprawidłowego 

działania sprzętu komputerowego, będących udziałem Użytkownika lub jakiejkolwiek innej osoby, z 

jakichkolwiek powodów wynikających z korzystania z Oprogramowania lub jego zawartości, nawet jeżeli 

spółka Daikin była świadoma lub powinna byd świadoma możliwości wystąpienia takich szkód. W 

maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo Daikin nie ponosi odpowiedzialności za 

jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, ogólne, szczególne, uboczne, domniemane i/lub wtórne, 

koszty, wydatki i/lub straty wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z Oprogramowania 

i/lub interpretacji jego zawartości. 

Zabezpieczenie i zwolnienie z odpowiedzialności 

Użytkownik zobowiązuje się zabezpieczad Daikin i podmioty stowarzyszone oraz zwolni je z 

odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeo wynikających z wystąpienia jakichkolwiek strat, szkód, 

urazów, wydatków, przerw w pracy, utraty informacji biznesowych, przerw w prowadzeniu działalności, 

awarii lub nieprawidłowego działania sprzętu komputerowego, będących udziałem Użytkownika lub 

jakiejkolwiek innej strony w wyniku jakiegokolwiek działania podjętego przez Daikin lub spółki zależne 

albo zaniechania takiego działania, wynikających z ewentualnego zaniedbania lub nie, na skutek 

korzystania przez Użytkownika z Oprogramowania i jego zawartości lub z jakichkolwiek innych 

powodów, które to roszczenia są w jakikolwiek sposób związane z Oprogramowaniem. 

Zmiany 

Daikin zastrzega sobie prawo do wydawania nowych wersji Oprogramowania (w tym do wprowadzania 

zmian funkcjonalności lub interfejsu), które mogą zastąpid uprzednio wydane wersje Oprogramowania, 

lub do okresowych aktualizacji zawartości Oprogramowania według własnego uznania i bez uprzedniego 

powiadomienia. 

 



Daikin zastrzega sobie prawo do modyfikowania co pewien czas niniejszych Warunków według własnego 

uzanania i bez uprzedniego powiadomienia. Użytkownik ma obowiązek zapoznad się z postanowieniami 

niniejszych Warunków obowiązującymi w momencie uzyskania dostępu do Oprogramowania i 

rozpoczęcia korzystania z niego. 

Ochrona danych 

Jeśli firma Daikin zbiera dane osobowe, to dlatego, że Użytkownik zdecydował się pobrad 

Oprogramowanie i korzystad z niego, wyrażając w ten sposób zainteresowanie jego zawartością. Dane 

osobowe Użytkownika mogą zatem zostad udostępnione pracownikom działu ds. marketingu lub 

osobom odpowiedzialnym za działania marketingowe w spółkach zależnych grupy Daikin i/lub u 

niezależnych dystrybutorów w regionie EMEA oraz przydzielone im po to, aby przekazywali oni 

Użytkownikowi informacje o Oprogramowaniu oraz jego zawartości, oraz/lub wykorzystywali te dane do 

prowadzenia anonimowych analiz w celach marketingowych i celach sprzedaży, takich jak ocena zakresu 

stosowania Oprogramowania według kraju/lokalizacji geograficznej. Nie będziemy używad danych 

osobowych Użytkownika do innych celów. 

Spółka Daikin będzie sprawowała kontrolę nad tymi danymi osobowymi i będzie zawsze postępowała 

zgodnie z belgijską ustawą z dnia 8 grudnia 1992 r. o ochronie prywatności w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i ich zmianami ("belgijska Ustawa o prywatności") oraz z jej rozporządzeniami 

wykonawczymi. 

Zgodnie z belgijską Ustawą o prywatności Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych 

oraz ich poprawiania lub usuwania. Jeśli Użytkownik chce skorzystad z takich praw, może to zrobid 

nieodpłatnie, wysyłając swoją prośbę na adres e-mail: info@daikineurope.com. 

Postanowienia różne 

Postanowienia niniejszych Warunków mają zastosowanie wobec następców prawnych, 

administratorów, przedstawicieli prawnych oraz uprawnionych cesjonariuszy Użytkownika oraz są dla 

nich wiążące. 

Z wyjątkiem wyraźnie odmiennych postanowieo zawartych w niniejszych Warunkach, jeżeli którekolwiek 

postanowienie niniejszych Warunków jest uznane za nieważne lub niewykonalne, nieważnośd lub 

niewykonalnośd tego postanowienia nie może mied wpływu na inne postanowienia niniejszych 

Warunków i wszystkie postanowienia, na które taka nieważnośd lub niewykonalnośd nie ma wpływu, 

pozostają w mocy. W takim przypadku Użytkownik wyraża zgodę na podjęcie prób zastąpienia 

nieważnego lub niewykonalnego postanowienia ważnym i wykonalnym postanowieniem, które w jak 

największym zakresie spełnia cele i intencje nieważnego lub niewykonalnego postanowienia. 

Ważnośd i interpretacja niniejszych Warunków podlegają przepisom prawa obowiązującego w Belgii, a 

wszelkie roszczenia związane z niniejszymi Warunkami są wnoszone wyłącznie do rozpatrzenia przez sąd 

w Brukseli. 

 



Dane kontaktowe 

Dalsze informacje lub odpowiedzi na wszelkie pytania można uzyskad, pisząc na adres 

info@daikineurope.com  
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Warunki użytkowania: (korzystanie z chmury) 

 

Prosimy uważnie zapoznad się z niniejszymi warunkami użytkowania. 

Niniejsze warunki użytkowania ("Warunki") stanowią wiążącą prawnie umowę między użytkownikiem 

("Użytkownik") i spółką Daikin Europe N.V. z siedzibą przy Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgia 

("Daikin"), dotyczącą korzystania z aplikacji zdalnego sterowania zwanej Daikin Online Control Heating 

("Oprogramowanie"), i stanowią całośd umowy zawartej między spółką Daikin a Użytkownikiem. 

Niniejsze Warunki zastępują wszelkie wcześniejsze postanowienia i warunki ustalone przez Użytkownika, 

w związku z czym uprawnienia stron podlegają wyłącznie postanowieniom i warunkom tu określonym. 

Korzystając z Oprogramowania, Użytkownik wyraża zgodę na związanie postanowieniami niniejszych 

Warunków. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na niniejsze Warunki, nie może w żaden sposób 

korzystad z Oprogramowania. 

Korzystanie z Oprogramowania 

Z zastrzeżeniem postanowieo zawartych w niniejszych Warunkach Daikin udziela Użytkownikowi 

bezpłatnej, niewyłącznej i nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z Oprogramowania na urządzeniach 

posiadających odpowiedni system operacyjny wskazany przez Daikin w celu zdalnego monitorowania i 

sterowania urządzeniami Daikin w kraju wybranym przez Użytkownika na obszarze EMEA (w miarę 

dostępności). 

Na podstawie niniejszych Warunków Użytkownikowi nie zostają nadane prawa do korzystania z 

Oprogramowania w sposób inny, niż opisano powyżej. W szczególności wyraźnie zabrania się 

redystrybucji, sprzedaży, dzierżawy, wynajmu lub eksportowania Oprogramowania w jakiejkolwiek 

formie bez pisemnej zgody Daikin. Użytkownik nie może kopiowad, powielad, modyfikowad, przekazywad 

ani rozprowadzad Oprogramowania oraz jakichkolwiek jego części, ani zezwalad stronie trzeciej na takie 

dysponowanie Oprogramowaniem, chyba że w niniejszych Warunkach wyraźnie wyrażono na to zgodę. 

Użytkownik nie przedstawi żadnej niezgodnej z prawem informacji na temat Oprogramowania. 

W przypadku pobierania, instalowania oraz/lub korzystania z Oprogramowania przez Użytkownika jako 

aplikacji urządzenia Apple Użytkownik będzie zawsze stosował się do obowiązujących warunków Apple 

dostępnych na stronie http://www.apple.com/legal/terms/ oraz/lub warunków stron trzecich mających 

zastosowanie w odniesieniu do korzystania z Oprogramowania. 

W przypadku pobierania, instalowania oraz/lub korzystania z Oprogramowania przez Użytkownika jako 

aplikacji Google Play Store Użytkownik będzie zawsze stosował się do obowiązujących warunków Google 

Play Store dostępnych na stronie http://www.google.com/mobile/android/market-tos.html oraz/lub 

warunków stron trzecich mających zastosowanie w odniesieniu do korzystania z Oprogramowania. 

Oprogramowanie będzie pobierane, instalowane i wykorzystywane na koszt Użytkownika na 

posiadanym przez Użytkownika urządzeniu, zgodnie z niniejszymi Warunkami. 



Rejestracja konta 

Aby korzystad z niektórych funkcji niniejszego Oprogramowania, byd może Użytkownik będzie musiał 

dokonad wcześniej rejestracji konta. 

Daikin będzie traktował jakiekolwiek korzystanie z niniejszego Oprogramowania jako użytkowanie przez 

użytkownika, który dokonał rejestracji. W żadnym wypadku Daikin nie będzie ponosił odpowiedzialności 

za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania z zarejestrowanych kont przez strony trzecie w sposób 

niezgodny z przeznaczeniem lub z niewłaściwego korzystania z nich, spowodowane tym, że Użytkownik 

w niewłaściwy sposób zarządza swoim zarejestrowanym kontem.   

Prawa autorskie 

Daikin jest właścicielem lub licencjobiorcą wszystkich praw własności (intelektualnej) do 

Oprogramowania oraz jego zawartości, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie nabywa żadnych 

praw własności intelektualnej do Oprogramowania, chyba że niniejsze Warunki zawierają wyraźnie 

odmienne postanowienia w tej kwestii. 

Nazwy handlowe/znaki towarowe 

Wszystkie nazwy handlowe i znaki towarowe wyświetlane za pomocą Oprogramowania (jeżeli takie są), 

będące obecnie lub w przyszłości własnością Daikin, stanowią wyłączną własnośd Daikin lub są 

licencjonowane na rzecz Daikin lub podmiotów stowarzyszonych. Korzystanie przez Użytkownika z 

Oprogramowania nie będzie uznawane za formę udzielenia, na skutek domniemania lub w innej formie, 

jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania z jakichkolwiek nazw handlowych lub znaków 

towarowych związanych z Oprogramowaniem (jeżeli takie są). 

Wyłączenie odpowiedzialno��ci z tytułu gwarancji 

Spółka Daikin opracowała zawartośd niniejszego Oprogramowania (w tym tłumaczenia) według swojej 

najlepszej wiedzy. Niniejsze Oprogramowanie (oraz jego zawartośd) zostało jednak opracowane jedynie 

do celów informacyjnych i nie stanowi dla Daikin wiążącej oferty. Daikin nie gwarantuje, że 

Oprogramowanie będzie bezbłędne. Niniejsze Oprogramowanie i jego zawartośd są dostarczane "w 

takim stanie, w jakim się znajdują" (AS IS) bez jakiejkolwiek gwarancji — wyraźnej lub dorozumianej, w 

tym między innymi gwarancji w zakresie tytułu własności i zabezpieczającej przed naruszeniem praw czy 

domniemanej gwarancji pokupności i przydatności do określonego celu — w zakresie kompletności, 

dostępności, dokładności, niezawodności Oprogramowania lub jego zawartości oraz przedstawionych w 

niniejszym dokumencie produktów i usług. 

Niniejsze Oprogramowanie posiada pewne ograniczenia, w tym między innymi ewentualne wady 

projektowe i błędy oprogramowania. Całośd ryzyka dotyczącego jakości i działania Oprogramowania 

ponosi Użytkownik, który jest odpowiedzialny za zapewnienie korzystania z Oprogramowania do celów 

przewidzianych przed pierwszym skorzystaniem z Oprogramowania (poza testowaniem). 

 



Ograniczenie odpowiedzialności 

Korzystając z Oprogramowania, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że robi to wyłącznie na własne 

ryzyko, i wyraża na to zgodę. Użytkownik potwierdza, że w żadnym wypadku nie będzie wnosid żadnych 

roszczeo wobec spółki Daikin lub podmiotów powiązanych, działając jako pracownik, wykonawca, agent, 

przedstawiciel, konsultant, instalator lub w innej roli, z tytułu straty, uszkodzenia sprzętu, urazów, 

wydatków, przerw w pracy, utraty informacji biznesowych, przerw w prowadzeniu działalności czy też 

awarii lub nieprawidłowego działania sprzętu komputerowego, będących udziałem Użytkownika lub 

jakiejkolwiek innej osoby, z jakichkolwiek powodów wynikających z korzystania z Oprogramowania lub 

jego zawartości, nawet jeżeli spółka Daikin była świadoma lub powinna byd świadoma możliwości 

wystąpienia takich szkód. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo Daikin nie 

ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, ogólne, szczególne, uboczne, 

domniemane oraz/lub wtórne, wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z Oprogramowania 

oraz/lub interpretacji jego zawartości. 

Daikin nie ponosi odpowiedzialności za sied, systemy ani połączenia sieciowe Użytkownika lub osób 

trzecich, za sytuacje lub problemy wynikające z połączeo sieciowych Użytkownika lub osób trzecich bądź 

związane z takimi połączeniami (np. za problemy z przepustowością, nadmierne opóźnienia, przerwy w 

działaniu sieci), ani za sytuacje lub problemy spowodowane przez Internet. Użytkownik jest 

odpowiedzialny za konfigurację, zabezpieczenia i obsługę techniczną swoich sieci i systemów, za 

zarządzanie nimi oraz za bezpieczeostwo, integralnośd i kopie zapasowe danych. 

Zabezpieczenie i zwolnienie z odpowiedzialności 

Użytkownik zobowiązuje się zabezpieczad Daikin i podmioty stowarzyszone oraz zwolni je z 

odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeo wynikających z wystąpienia jakichkolwiek strat, szkód, 

urazów, wydatków, przerw w pracy, utraty informacji biznesowych, przerw w prowadzeniu działalności, 

awarii lub nieprawidłowego działania sprzętu komputerowego, będących udziałem Użytkownika lub 

jakiejkolwiek innej strony w wyniku jakiegokolwiek działania podjętego przez Daikin lub spółki zależne 

albo zaniechania takiego działania, wynikających z ewentualnego zaniedbania lub nie, na skutek 

korzystania przez Użytkownika z Oprogramowania i jego zawartości lub z jakichkolwiek innych 

powodów, które to roszczenia są w jakikolwiek sposób związane z Oprogramowaniem. 

Zmiany 

Daikin zastrzega sobie prawo do wydawania nowych wersji Oprogramowania (w tym do wprowadzania 

zmian funkcjonalności lub interfejsu), które mogą zastąpid uprzednio wydane wersje Oprogramowania, 

lub do okresowych aktualizacji zawartości Oprogramowania według własnego uznania i bez uprzedniego 

powiadomienia. 

Daikin zastrzega sobie prawo do modyfikowania co pewien czas niniejszych Warunków według własnego 

uzanania i bez uprzedniego powiadomienia. Użytkownik ma obowiązek zapoznad się z postanowieniami 

niniejszych Warunków obowiązującymi w momencie uzyskania dostępu do Oprogramowania i 

rozpoczęcia korzystania z niego. 



OCHRONA DANYCH 

Zanim możliwe będzie używanie Oprogramowania, automatycznie odczytany i zapisany zostanie adres IP 

adaptera urządzeo Daikin w celu umożliwienia komunikacji między serwerem a adapterem. Użytkownik 

wyraża życzenie i zgadza się na wielokrotną komunikację między serwerem a wszelkimi adapterami. 

Daikin będzie pozyskiwał od Użytkownika i przetwarzał wyłącznie następujące dane osobowe, a 

Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych: adres e-mail, nazwa użytkownika, 

hasło, imię i nazwisko, adres, numer telefonu komórkowego, numer telefonu stacjonarnego, język, 

informacje związane z urządzeniem i identyfikatory aplikacji.   Dane osobowe Użytkownika mogą zostad 

udostępnione pracownikom naszego działu ds. marketingu lub rozwoju produktów bądź osobom 

odpowiedzialnym za działania marketingowe lub rozwój produktów w spółkach zależnych grupy Daikin 

oraz przydzielone im po to, aby przekazywali oni Użytkownikowi informacje o Oprogramowaniu oraz 

jego zawartości, oraz/lub wykorzystywali te dane do przeprowadzenia anonimowych analiz do celów 

marketingowych oraz związanych ze sprzedażą, takich jak badanie zakresu stosowania Oprogramowania 

w różnych krajach/lokalizacjach geograficznych. Nie będziemy używad danych osobowych Użytkownika 

do innych celów.   

Spółka Daikin będzie sprawowała kontrolę nad tymi danymi osobowymi i będzie zawsze postępowała 

zgodnie z belgijską ustawą z dnia 8 grudnia 1992 r. o ochronie prywatności w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i ich zmianami ("belgijska Ustawa o prywatności") oraz z jej rozporządzeniami 

wykonawczymi.  

Zgodnie z belgijską Ustawą o prywatności Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych 

oraz poprawiania ich. Jeśli Użytkownik chce skorzystad z takich praw, może to zrobid nieodpłatnie, 

wysyłając swoją prośbę na adres e-mail: info@daikineurope.com. 

Użytkownik ma prawo usunąd swoje Dane osobowe za pomocą Oprogramowania. Po tym, jak 

Użytkownik usunie swoje dane osobowe z chmury, dane Użytkownika przez ograniczony czas nadal będą 

dostępne w plikach dzienników i kopiach zapasowych. 

Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na to, aby firma DENV używała danych osobowych Użytkownika 

zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania oraz udostępniała te dane wszelkim podmiotom 

należącym do grupy przedsiębiorstw Daikin lub do podmiotów trzecich, pod warunkiem że Daikin 

zapewni spełnienie stosownych wymagao co do ochrony danych oraz że stosowane będą techniczne i 

organizacyjne środki zabezpieczające przed nieprawidłowym lub niezgodnym z prawem ujawnianiem lub 

przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika oraz przed przypadkową utratą, zniszczeniem bądź 

uszkodzeniem danych osobowych. 

Użytkownik niniejszym wyraźnie przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że Daikin może 

przekazad dane osobowe Użytkownika poza EOG i przechowywad dane osobowe Użytkownika przy 

użyciu usług chmury obliczeniowej. Daikin będzie stosowad racjonalne biznesowo techniczne środki 

ochrony (takie jak szyfrowanie, ochrona hasłem i zapory sieciowe), by chronid dane osobowe 

Użytkownika przed ujawnieniem osobom nieupoważnionym. Daikin będzie ponosid odpowiedzialnośd za 



ujawnienie danych osobowych Użytkownika osobom nieupoważnionym wyłącznie pod warunkiem, że 

przed sądem zostanie dowiedzione, iż Daikin nie podjął racjonalnych biznesowo środków ochrony tych 

danych. 

Postanowienia różne 

Postanowienia niniejszych Warunków mają zastosowanie wobec następców prawnych, 

administratorów, przedstawicieli prawnych oraz uprawnionych cesjonariuszy Użytkownika oraz są dla 

nich wiążące. 

Z wyjątkiem wyraźnie odmiennych postanowieo zawartych w niniejszych Warunkach, jeżeli którekolwiek 

postanowienie niniejszych Warunków jest uznane za nieważne lub niewykonalne, nieważnośd lub 

niewykonalnośd tego postanowienia nie może mied wpływu na inne postanowienia niniejszych 

Warunków i wszystkie postanowienia, na które taka nieważnośd lub niewykonalnośd nie ma wpływu, 

pozostają w mocy. W takim przypadku Użytkownik wyraża zgodę na podjęcie prób zastąpienia 

nieważnego lub niewykonalnego postanowienia ważnym i wykonalnym postanowieniem, które w jak 

największym zakresie spełnia cele i intencje nieważnego lub niewykonalnego postanowienia. 

Ważnośd i interpretacja niniejszych Warunków podlegają przepisom prawa obowiązującego w Belgii, a 

wszelkie roszczenia związane z niniejszymi Warunkami są wnoszone wyłącznie do rozpatrzenia przez sąd 

w Brukseli. 

Dane kontaktowe 

Dalsze informacje lub odpowiedzi na wszelkie pytania można uzyskad, pisząc na adres 

info@daikineurope.com 

Aby móc korzystad z aplikacji, musisz zaakceptowad Warunki użytkowania. 


