
Danfoss Ally™ 

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego i 

Wyłączenie Odpowiedzialności 

Pobranie i instalacja lub użytkowanie wymienionej powyżej aplikacji Danfoss Ally™ 

(zwanej dalej Aplikacją) na swoim urządzeniu oznacza akceptację niniejszej Umowy 

wraz z poniższymi warunkami. Jeśli nie wyrażasz zgody na niniejszą Umowę, licencja 

nie zostaje udzielona, nie przysługuje Ci prawo korzystania z Aplikacji, a Aplikację 

należy odinstalować, zaś wszelkie jej kopie usunąć. 

1. Licencja

Niniejsza umowa licencyjna użytkownika końcowego wraz z wyłączeniem 

odpowiedzialności (“Umowa”) zawarta zostaje pomiędzy Danfoss A/S bądź jego 

Podmiotami Powiązanymi (z których każde określane jest jako “Danfoss”) oraz Tobą jako 

użytkownikiem końcowym (“Ty” lub “Użytkownik”). W niniejszej Umowie “Podmiot 

Powiązany” oznaczać będzie podmiot podlegający bezpośrednio bądź pośrednio Danfoss 

A/S na mocy udziałów bądź praw głosu. 

W następstwie akceptacji niniejszej Umowy Danfoss udziela Ci ograniczonej, niewyłącznej, 

niezbywalnej, nieodpłatnej, globalnej licencji (“Licencja”) na instalację i użytkowanie 

systemu ogrzewania inteligentnego Danfoss Ally™*, Danfoss (“Aplikacja”), na użytek własny 

Użytkownika na dowolnym urządzeniu posiadanym i kontrolowanym przez Użytkownika. 

Licencja udzielana jest pod warunkiem przestrzegania przez Użytkownika warunków 

niniejszej Umowy. 

* = system ogrzewania inteligentnego Danfoss Ally™ aktualnie składa się z Aplikacji Danfoss 
Ally™, Bramki Danfoss Ally™, Termostatu Grzejnikowego Danfoss Ally™, Mastera Danfoss 
Icon™, Modułu ZigBee Danfoss Icon™ oraz Wzmacniacza ZigBee Danfoss Icon™.

2. Przewidziane Zastosowanie

Aplikacja przeznaczona jest do użytku przez Ciebie jako osobę prywatną w celu 

zapewniania Ci usług Aplikacji oraz wykonywania Twoich instrukcji za pośrednictwem 

Aplikacji oraz ulepszania ustawień domyślnych i ogólnej poprawy osiągów Aplikacji. 

Dodatkowo Danfoss może też przetwarzać inne typy danych osobowych podawanych 

dobrowolnie przez indywidualnych użytkowników w polach otwartych. 

3. Wykorzystanie danych (osobowych)

Poprzez swą rejestrację i korzystanie z systemu ogrzewania inteligentnego Danfoss Ally™ – 

przekazujesz swoje dane, w tym dane osobowe, Danfoss A/S, Nordborgvej 81, DK-6430 

Nordborg, Dania, będącemu spółką dominującą Danfoss Group. Danfoss A/S jest 
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Administratorem Danych dla przetwarzania danych osobowych w związku z systemem 

ogrzewania inteligentnego Danfoss Ally™. 

W tej kwestii Danfoss może przetwarzać Twoje dane (osobowe) z następujących kategorii 

danych: 

a) Dane przekazane przez Ciebie w ramach podanych informacji:

- Dane Konta lub Profilu: Kiedy rejestrujesz u nas konto, możemy gromadzić Twoje

imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, takie jak Twój adres e-mail, numer

telefonu, nazwa użytkownika i dane logowania. W trakcie Twojej interakcji z

naszymi Produktami możemy dodatkowo gromadzić Twój pseudonim, zdjęcie

profilowe, kod kraju, preferencje językowe oraz strefę czasową dla Twojego konta.

- Opinie: Kiedy korzystasz z funkcji opinii i sugestii w naszych Produktach,

gromadzimy Twój adres e-mail, numer telefonu komórkowego oraz treść Twojej

opinii celem rozpatrzenia Twoich problemów i rozwiązania usterek urządzenia w

sposób terminowy.

- Diagnostyka sieci: Kiedy zdecydujesz się udostępnić Danfoss dziennik diagnostyki

sieci, prosimy pamiętać, iż udostępniasz adres e-mail, adresy IP, kod aplikacji,

nazwę operatora itp. Dane kontaktowe Danfoss znajdziesz na stronie

ally.danfoss.com.

b) Dane wymagane do realizacji Przewidzianego Zastosowania (patrz 2.):

- Informacje o Urządzeniu: W trakcie Twojej interakcji z naszym Produktem

automatycznie gromadzimy informacje o urządzeniu, takie jak adres MAC Twoich

urządzeń, adres IP, dane połączenia bezprzewodowego, typ i wersja systemu

operacyjnego, numer wersji aplikacji, identyfikator powiadomienia typu push, pliki

dziennika oraz dane sieci mobilnej.

- Dane Dotyczące Użytkowania: W trakcie Twojej interakcji z naszymi Witrynami i

Usługami automatycznie gromadzimy dane dotyczące użytkowania na temat

odwiedzin, kliknięć, pobrań, wysłanych/odebranych wiadomości i innych danych

na temat użytkowania naszych Witryn i Usług.

- Informacje Dziennika: Kiedy korzystasz z naszej aplikacji, dziennik systemowy i

wyjątków może być przetwarzany

- Dane Lokalizacyjne: Możemy gromadzić informacje na temat Twojej precyzyjnej

bądź nieprecyzyjnej geolokalizacji w czasie rzeczywistym w trakcie Twojego

korzystania z naszych konkretnych Produktów bądź Usług.

- Podstawowe Informacje Urządzeń Smart: Kiedy łączysz swoje Urządzenia Smart z

naszymi Produktami bądź Usługami, możemy gromadzić podstawowe informacje

na temat Twoich Urządzeń Smart, takie jak nazwa urządzenia, ID urządzenia,

status online, czas aktywacji, wersja firmware i informacje o uaktualnieniach.
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- Informacje Zgłoszone przez Urządzenia Smart: W zależności od rozmaitych

Urządzeń Smart, jakie zdecydujesz się połączyć z naszymi Produktami lub

Usługami, możemy gromadzić różne typy informacji zgłaszane przez Twoje

Urządzenia Smart.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z prawem, ponieważ jest ono (i) 

niezbędne do realizacji niniejszej Umowy bądź do zawarcia niniejszej Umowy i/lub (ii) 

niezbędne dla potrzeb uzasadnionych celów realizowanych przez Danfoss, które nie stoją w 

sprzeczności z Twoimi interesami bądź fundamentalnymi prawami do prywatności i 

wolności i/lub (iii) niezbędne do przestrzegania zobowiązań prawnych, którym podlega 

Danfoss. 

Danfoss przetwarza Twoje Dane Osobowe przez minimalny okres niezbędny w celu 

realizacji Przewidzianego Zastosowania, o ile nie istnieje specyficzny wymóg prawny 

zobowiązujący nas do przechowywania danych przez okres dłuższy. Odpowiedni okres 

przechowywania ustalamy na podstawie ilości, charakteru i wrażliwości Twoich Danych 

Osobowych. Po zakończeniu okresu przechowywania Twoje Dane Osobowe zostaną 

usunięte. Jeżeli nie będzie to możliwe z przyczyn technicznych, dołożymy starań, aby 

podjęte zostały odpowiednie środki celem uniknięcia wszelkiego dalszego przetwarzania 

Twoich Danych Osobowych. 

Swoje prawa odnośnie danych osobowych możesz egzekwować przy pomocy odpowiedniej 

funkcjonalności aplikacji Danfoss Ally™, w tym żądanie usunięcia danych. 

Dalsze informacje na temat sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych przez 

Danfoss oraz Twoich praw dotyczących ochrony danych znaleźć można w Polityce 

Prywatności Danfoss. 

4. Prawa Własności

Niniejsza Licencja oraz Aplikacja zawierają informacje zastrzeżone należące do Danfoss 

oraz chronione przez odpowiednie prawa własności intelektualnej. O ile wyraźnie nie 

udzielono pozwolenia tutaj bądź w obowiązujących przepisach prawa chroniących Cię jako 

użytkownika, tego typu informacji należących do Danfoss, w tym Aplikacji oraz wszelkich 

kodów źródłowych, elementów graficznych, znaku towarowego i treści logotypu, zabrania 

się;  

i. używać w jakimkolwiek celu niezgodnym z niniejszą Umową,

ii. kopiować bądź reprodukować w jakiejkolwiek formie, lub

iii. modyfikować, wynajmować, użyczać, sprzedawać, rozpowszechniać, poddawać

inżynierii odwrotnej bądź wykorzystywać komercyjnie.

Danfoss zastrzega sobie prawo do zmiany, zawieszenia, usunięcia bądź dezaktywacji 

dostępu Użytkownika w dowolnym momencie bez powiadomienia. Nazwa Danfoss, logo 
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Danfoss oraz inne znaki towarowe Danfoss, elementy graficzne i logotypy stanowią znaki 

towarowe bądź zarejestrowane znaki towarowe Danfoss bądź jego podmiotów 

powiązanych. Użytkownikowi nie udziela się jakichkolwiek praw ani licencji odnośnie 

wymienionych znaków towarowych. 

5. Komponenty Stron Trzecich

Aplikacja może zawierać pewne komponenty oprogramowania stron trzecich 

("Komponenty Stron Trzecich"), w tym komponenty oprogramowania otwartego i 

darmowego, z których każdy posiada swoje własne prawa autorskie oraz własne warunki 

licencji ("Licencja Strony Trzeciej"). Lista zawartych Komponentów Oprogramowania oraz 

odpowiadających im licencji dostępna jest w paragrafie 11. 

W zakresie, w jakim dowolna Licencja Strony Trzeciej udziela Użytkownikowi praw do 

użytkowania, kopiowania bądź modyfikowania Komponentu Oprogramowania Otwartego 

szerszych bądź węższych od praw udzielonych w niniejszej Umowie, prawa takie mają 

pierwszeństwo wobec praw i ograniczeń udzielanych w niniejszej Umowie wyłącznie wobec 

takich Komponentów Stron Trzecich. 

6. Wyłączenie Gwarancji

Aplikacja dostarczona jest na zasadzie “jak jest” oraz “jak dostępna” w przeznaczonych 

celach ustalonych wedle wyłącznego uznania Danfoss, a wszelkie jej wykorzystanie odbywa 

się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Aplikacja oraz wygenerowane wyniki i informacje tym 

samym nie mogą zastąpić porady technicznej i wymagają one weryfikacji ze strony 

Użytkownika, nie stanowią one obietnicy i nie należy ich traktować jako dokładnych danych 

bądź analiz. Przyjmujesz do wiadomości, iż Aplikacja oraz usługa, wraz z dostępem 

zdalnym, nie są wolne od błędów ani w 100% niezawodne i mogą nie być w 100% dostępne. 

DANFOSS ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI I WARUNKÓW ODNOŚNIE APLIKACJI ORAZ 

USŁUG POWIĄZANYCH, WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH BĄDŹ USTAWOWYCH, W TYM 

MIĘDZY INNYMI WARUNKÓW PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, SATYSFAKCJONUJĄCEJ JAKOŚCI, 

UŻYTECZNOŚCI W OKREŚLONYM CELU, DOKŁADNOŚCI I NIENARUSZANIA PRAW STRON 

TRZECICH. DANFOSS NIE GWARANTUJE, IŻ APLIKACJA SPEŁNI TWOJE WYMOGI, ANI ŻE JEJ 

DZIAŁANIE BĘDZIE NIEZAKŁÓCONE BĄDŹ WOLNE OD BŁĘDÓW, ANI ŻE BŁĘDY ZOSTANĄ 

NAPRAWIONE. 

7. Ograniczenie Odpowiedzialności

W ZAKRESIE DOPUSZCZONYM PRZEZ PRAWO, DANFOSS W ŻADNYM PRZYPADKU NIE 

PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, SPECJALNE, POŚREDNIE 

BĄDŹ WYNIKŁE SZKODY, W TYM MIĘDZY INNYMI SZKODY MAJĄTKOWE, ODSZKODOWANIA 

ZA UTRATĘ OSZCZĘDNOŚCI LUB ZYSKÓW, KOSZTY OGRZEWANIA BĄDŹ UTRATĘ DANYCH 

WYNIKAJĄCĄ Z JAKIEGOKOLWIEK UŻYTKOWANIA APLIKACJI. OGRANICZENIE TE MA 

RÓWNIEŻ ZASTOSOWANIE DO WSZELKICH ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRODUKT.  

8. Modyfikacja, wygaśnięcie oraz zawieszenie świadczenia usług
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Licencja automatycznie ulega wygaśnięciu w przypadku naruszenia przez Użytkownika 

dowolnego z warunków niniejszej Umowy. Danfoss może również zerwać Licencję według 

własnego uznania bez wcześniejszego powiadomienia. Danfoss zastrzega sobie prawo, w 

dowolnym momencie i bez powiadomienia, do modyfikacji, zawieszenia bądź wycofania 

Aplikacji oraz wszelkich powiązanych usług. Aplikacja oraz usługi powiązane udostępniane 

są nieodpłatnie, a Danfoss nie ponosi wobec Ciebie odpowiedzialności za jakiekolwiek 

straty bądź niedogodności, jakie tego typu modyfikacja, wygaśnięcie, zawieszenie bądź 

wycofanie mogą wywołać u Ciebie bądź jakichkolwiek osób trzecich. 

9. Obsługa klienta i zażalenia

Zapraszamy na witrynę Danfoss Ally™ pod adresem ally.danfoss.com, na której znajdziesz 

nasze najczęściej zadawane pytania na temat systemu ogrzewania inteligentnego Danfoss 

Ally™. W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań oferujemy również dane kontaktowe 

naszych lokalnych infolinii. 

Jeśli nie uda nam się znaleźć satysfakcjonującego rozwiązania, możesz też, jeżeli warunki 

zostaną spełnione, złożyć skargę do lokalnego Europejskiego Centrum Konsumenckiego. 

Możesz również skorzystać z platformy rozstrzygania sporów online Komisji Europejskiej w 

sprawie swojej skargi. Portal ten może się przydać, jeżeli mieszkasz w innym państwie 

członkowskim UE - http://ec.europa.eu/odr. 

10. Prawo Właściwe i Jurysdykcja

W zakresie dozwolonym przez prawo, niniejsza Umowa podlega i jest regulowana przez 

Prawo Duńskie, a wszelkie spory wynikające z bądź powiązane z niniejszą Umową 

przekazane będą do wyłącznej jurysdykcji sądów w Danii. 

11. Licencje Komponentów Stron Trzecich

NAZWA LICENCJA Czy zmodyfikowano 

CocoaAsyncSocket BSD License Nie 

DACircularProgress MIT Licensed Nie 

dsBridge MIT Licensed Nie 

EZAudio MIT Licensed Nie 

FLAnimatedImage MIT Licensed Nie 

HMSegmentedControl MIT Licensed Nie 

IQKeyboardManager MIT Licensed Nie 

KSCrash MIT Licensed Nie 

libextobjc MIT Licensed Nie 
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NAZWA LICENCJA Czy zmodyfikowano 

lottie-ios Apache v2.0 Nie 

Masonry MIT Licensed Nie 

MBProgressHUD MIT Licensed Nie 

MJRefresh MIT Licensed Nie 

MMKV BSD 3-Clause License Nie 

MQTTClient EPL-1.0 Nie 

NJKWebViewProgress MIT Licensed Nie 

OpenSSL-Universal Apache v2.0 Nie 

Reachability BSD 2-Clause License Nie 

SDVersion MIT Licensed Nie 

SDWebImage MIT Licensed Nie 

SQLCipher MIT Licensed Nie 

SSZipArchive MIT Licensed Nie 

UICKeyChainStore MIT Licensed Nie 

YYModel MIT Licensed Nie 

TZImagePickerController MIT Licensed Nie 

react-native MIT Licensed TAK 

FFMPeg LGPLv2.1 Nie 

1 września 2020 r. 

Danfoss A/S 

Cvr. nr. 20165715 

Nordborgvej 81  

6430 Nordborg 

Dania 
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Danfoss Ally™ 

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego i 

Wyłączenie Odpowiedzialności 

Pobranie i instalacja bądź użytkowanie wymienionej powyżej aplikacji Danfoss Ally™ 

(zwanej dalej Aplikacją) w połączeniu z “Systemami Sterowania Głosem” (Amazon 

Alexa, Google Assistance itp.) na swoim urządzeniu oznacza akceptację niniejszej 

Umowy wraz z poniższymi warunkami. Jeśli nie akceptujesz niniejszej Umowy, 

licencja nie zostaje udzielona, nie przysługuje Ci prawo użytkowania Aplikacji w 

połączeniu z Systemami Sterowania Głosem, a Aplikację należy odinstalować, zaś 

wszystkie jej kopie usunąć. 

1. Licencja

Niniejsza umowa licencyjna użytkownika końcowego wraz z wyłączeniem 

odpowiedzialności (“Umowa”) zawarta zostaje pomiędzy Danfoss A/S bądź jego 

Podmiotami Powiązanymi (z których każde określane jest jako “Danfoss”) oraz Tobą jako 

użytkownikiem końcowym (“Ty” lub “Użytkownik”). W niniejszej Umowie “Podmiot 

Powiązany” oznaczać będzie podmiot podlegający bezpośrednio lub pośrednio Danfoss 

A/S, na mocy udziałów bądź praw głosu. 

Wraz z akceptacją niniejszej Umowy Danfoss udziela Ci ograniczonej, niewyłącznej, 

niezbywalnej, nieodpłatnej, globalnej licencji (“Licencja”) na instalację i użytkowanie 

systemu ogrzewania inteligentnego Danfoss Ally™*, Danfoss (“Aplikacja”) oraz na 

korzystanie z Danfoss Skill do obsługi Systemów Sterowania Głosem (“Skill”), na wyłączny 

użytek Użytkownika na dowolnym urządzeniu z Systemem Sterowania Głosem posiadanym 

i kontrolowanym przez Użytkownika. Licencja udzielana jest pod warunkiem przestrzegania 

przez Użytkownika warunków niniejszej Umowy. 
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* = system ogrzewania inteligentnego Danfoss Ally™ składa się aktualnie z Aplikacji Danfoss

Ally™, Bramki Danfoss Ally™, Termostatu Grzejnika Danfoss Ally™, Mastera Danfoss Icon™,

Modułu ZigBee Danfoss Icon™ oraz Wzmacniacza ZigBee Danfoss Icon™.

Niniejsza Umowa nie ustanawia w żaden sposób stosunku prawnego pomiędzy Danfoss a 

firmami oferującymi Systemy Sterowania Głosem, a Danfoss nie ponosi odpowiedzialności 

za jakiekolwiek produkty czy usługi w branży Systemów Sterowania Głosem, zaś firmy 

oferujące Systemy Sterowania Głosem nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek 

produkty bądź usługi Danfoss. 

Skill udostępniany jest nieodpłatnie, a decyzja o jego użytkowaniu należy do Ciebie, 

rozszerza on jedynie funkcjonalność użytkownika Twojego systemu ogrzewania 

inteligentnego Danfoss Ally™. Skill nie jest w jakikolwiek sposób niezbędny bądź konieczny 

do funkcjonowania bądź korzystania przez Ciebie z systemu ogrzewania inteligentnego 

Danfoss Ally™. 

2. Przewidziane Zastosowanie

Aplikacja przeznaczona jest do użytkowania przez Ciebie jako osobę prywatną celem 

świadczenia Tobie usług Aplikacji oraz wykonywania Twoich instrukcji za pośrednictwem 

Aplikacji tudzież ulepszania ustawień domyślnych oraz zwiększania ogólnych osiągów 

Aplikacji. Oprócz tego Danfoss może przetwarzać inne typy danych osobowych 

przekazywanych dobrowolnie przez użytkowników indywidualnych w rozmaitych polach 

otwartych. 

3. Wykorzystanie danych (osobowych)

Poprzez swą rejestrację oraz korzystanie z systemu ogrzewania inteligentnego Danfoss 

Ally™ – przekazujesz swoje dane, w tym dane osobowe, do Danfoss A/S, Nordborgvej 81, 

DK-6430 Nordborg, Dania, będącego spółką dominującą Danfoss Group. Danfoss A/S jest 

Administratorem Danych dla przetwarzania danych osobowych w związku z systemem 

ogrzewania inteligentnego Danfoss Ally™. 

W związku z powyższym, Danfoss może przetwarzać Twoje dane (osobowe) w 

następujących kategoriach danych: 

c) Dane przekazane przez Ciebie w ramach podanych informacji:

- Dane Konta lub Profilu: Kiedy rejestrujesz u nas konto, możemy gromadzić Twoje

imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, takie jak Twój adres e-mail, numer

telefonu, nazwa użytkownika i dane logowania. W trakcie Twojej interakcji z

naszymi Produktami możemy również gromadzić Twój pseudonim, zdjęcie

profilowe, kod kraju, preferencje językowe bądź strefę czasową dla Twojego

konta.

- Opinie: Kiedy korzystasz z funkcji opinii i sugestii naszych Produktów, gromadzimy

Twój adres e-mail, numer telefonu komórkowego oraz treść Twojej opinii celem
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rozpatrzenia Twych problemów i rozwiązania awarii urządzenia w sposób 

terminowy. 

- Diagnostyka sieci: Kiedy decydujesz się udostępnić Danfoss  dziennik diagnostyki

sieci, prosimy pamiętać, że udostępniasz adres e-mail, adresy IP, kod aplikacji,

nazwę operatora itp. Dane kontaktowe Danfoss znajdziesz na witrynie

ally.danfoss.com.

d) Dane wymagane do realizacji Przewidzianego Zastosowania (patrz 2.):

- Informacje o Urządzeniu: W trakcie Twojej interakcji z naszym Produktem

automatycznie gromadzimy informacje o urządzeniu, takie jak adres MAC Twoich

urządzeń, adres IP, informacje o połączeniu bezprzewodowym, typ i wersja

systemu operacyjnego, numer wersji aplikacji, identyfikator powiadomienia typu

push, pliki dziennika oraz informacje o sieci mobilnej.

- Dane Dotyczące Użytkowania: W trakcie Twojej interakcji z naszymi Witrynami i

Usługami automatycznie gromadzimy dane dotyczące użytkowania na temat

odwiedzin, kliknięć, pobrań, wiadomości wysłanych/odebranych oraz innych form

użytkowania naszych Witryn i Usług.

- Informacje Dziennika: Kiedy korzystasz z naszej aplikacji, może być przetwarzany

dziennik systemowy i wyjątków

- Dane Lokalizacyjne: Możemy gromadzić informacje na temat Twojej precyzyjnej i

nieprecyzyjnej geolokalizacji w czasie rzeczywistym, kiedy korzystasz z naszych

konkretnych Produktów lub Usług.

- Podstawowe Informacje Urządzeń Smart: Kiedy łączysz swoje Urządzenia Smart z

naszymi Produktami lub Usługami, możemy gromadzić podstawowe informacje

na temat Twoich Urządzeń Smart, takie jak nazwa urządzenia, ID urządzenia,

status online, czas aktywacji, wersja firmware oraz informacje o uaktualnieniach.

- Informacje Zgłaszane przez Urządzenia Smart: W zależności od rozmaitych

Urządzeń Smart, za pomocą których łączysz się z naszymi Produktami bądź

Usługami, możemy gromadzić rozmaite informacje zgłaszane przez Twoje

Urządzenia Smart.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób zgodny z prawem, gdyż jest ono (i) 

niezbędne do realizacji niniejszej Umowy bądź zawarcia niniejszej Umowy i/lub (ii) 

niezbędne do realizacji uzasadnionych interesów Danfoss, którym nie przeczą Twoje 

interesy ani fundamentalne prawa do prywatności i wolności i/lub (iii) niezbędne do 

przestrzegania zobowiązań prawnych, którym Danfoss podlega. 

Danfoss przetwarza Twoje Dane Osobowe przez minimalny okres wymagany dla 

Przewidzianego Zastosowania, o ile nie istnieją specyficzne wymogi prawne nakazujące 

nam przechowywać dane przez dłuższy okres czasu. Odpowiedni okres przechowywania 

ustalamy na podstawie ilości, charakteru i wrażliwości Twych Danych Osobowych. Po 

zakończeniu okresu przechowywania Twoje Dane Osobowe zostaną usunięte. Kiedy nie 

jesteśmy w stanie tego dokonać z przyczyn technicznych, dołożymy starań, aby wdrożone 

zostały odpowiednie środki zapobiegania wszelkiemu dalszemu przetwarzaniu Twoich 

Danych Osobowych. 
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Swoje prawa związane z danymi osobowymi egzekwować możesz za pomocą odpowiedniej 

funkcjonalności w aplikacji Danfoss Ally™, w tym żądania usunięcia danych. 

Dalsze informacje na temat przetwarzania przez Danfoss Twoich danych osobowych oraz 

Twoich praw dotyczących ochrony danych znaleźć możesz w Polityce Prywatności Danfoss. 

4. Systemy Sterowania Głosem oraz wyłączenie odpowiedzialności

Poprzez aktywację Skill zostajesz niniejszym poinformowany, iż Danfoss gromadzi, 

wykorzystuje, rejestruje i przechowuje tymczasowe punkty kontrolne pokoju 

(niezaplanowane punkty kontrolne), aktualne temperatury pokojowe oraz nazwy pokoi. 

Informacje te Danfoss wykorzystuje do świadczenia Tobie usług Skill oraz do wykonywania 

Twoich instrukcji za pośrednictwem Skill, a także ulepszania ustawień domyślnych oraz 

ogólnej poprawy osiągów Skill. W sprawie zarządzania danymi osobowymi prosimy 

zapoznać się z paragrafem 3 powyżej oraz skorzystać z odnośnika do polityki prywatności 

Danfoss. 

Miej na uwadze, iż Systemy Sterowania Głosem mogą również rejestrować informacje, w 

tym potencjalnie dane osobowe, kiedy korzystasz z produktu lub usługi typu Systemy 

Sterowania Głosem od firmy z branży Systemów Sterowania Głosem oraz ze Skill. Tego typu 

informacjami zarządza jednak odpowiedni produkt bądź usługa typu Systemy Sterowania 

Głosem, a także firma w branży Systemów Sterowania Głosem (np. Amazon/Google, 

podlegając polityce prywatności Amazon/Google itp., w zależności od przypadku), a takie 

wykorzystanie informacji nie ma związku z Danfoss. Danfoss nie wymienia danych na temat 

użytkowników z firmami w branży Systemów Sterowania Głosem (np. Amazon/Google, w 

zależności od przypadku), za wyjątkiem aktywacji z Twojej strony i w celach odpowiedzi na 

Twoją interakcję z termostatami Danfoss za pośrednictwem produktu bądź usługi typu 

Systemy Sterowania Głosem należącego do odpowiedniej firmy z branży Systemów 

Sterowania Głosem. 

Kiedy używasz i nadajesz nazwy termostatom, nadajesz nazwy pokojom itp. w 

oprogramowaniu Danfoss (np. produktach ogrzewania inteligentnego Danfoss Ally™), 

Danfoss stanowczo odradza wykorzystywania informacji umożliwiających identyfikację 

Ciebie bądź Twojego gospodarstwa domowego (w tym adresu pocztowego). W przypadku 

zlekceważenia owej rady ponosisz wyłączną odpowiedzialność za tego typu dane osobowe, 

a Danfoss nie uważa się za administratora danych ani podmiot przetwarzający dane i w 

związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za obsługę tego typu danych osobowych.   

5. Prawa Własności

Niniejsza Licencja oraz Aplikacja zawierają informacje zastrzeżone należące do Danfoss i 

chronione mającymi zastosowanie prawami własności intelektualnej. O ile nie udzielono 

wyraźnego pozwolenia tutaj bądź w obowiązujących przepisach prawa chroniących Ciebie 

jako użytkownika, tego typu informacji należących do Danfoss, w tym Aplikacji, Skill oraz 

wszelkich kodów źródłowych, elementów graficznych, znaków handlowych i treści logotypu, 

zabrania się;  
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i. wykorzystywać w jakimkolwiek celu niezgodnym z niniejszą Umową,

ii. kopiować bądź reprodukować w jakiejkolwiek formie, lub

iii. modyfikować, wynajmować, użyczać, sprzedawać, rozpowszechniać, poddawać

inżynierii odwrotnej bądź wykorzystywać komercyjnie.

Danfoss zastrzega sobie prawo do zmiany, zawieszenia, usunięcia bądź dezaktywacji 

dostępu Użytkownika w dowolnym momencie bez powiadomienia. Nazwa Danfoss, logotyp 

Danfoss oraz inne znaki towarowe, elementy graficzne i logotypy Danfoss stanowią znaki 

towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe Danfoss bądź jego podmiotów powiązanych. 

Użytkownikowi nie udziela się jakichkolwiek praw ani licencji odnośnie owych znaków 

towarowych. 

6. Komponenty Stron Trzecich

Aplikacja bądź Skill mogą zawierać pewne komponenty oprogramowania stron trzecich 

("Komponenty Stron Trzecich"), w tym komponenty oprogramowania otwartego i 

darmowego, z których każdy ma własne prawa autorskie oraz własne warunki licencyjne 

("Licencja Strony Trzeciej"). Listę zawartych Komponentów Oprogramowania oraz 

odpowiadających im licencji znaleźć można w paragrafie 12. 

W zakresie, w jakim dowolna Licencja Strony Trzeciej udziela Użytkownikowi praw do 

użytkowania, kopiowania bądź modyfikacji Komponentów Oprogramowania Otwartego 

szerszych bądź węższych od praw udzielonych w niniejszej Umowie, prawa takie mają 

pierwszeństwo wobec praw i ograniczeń udzielonych w niniejszej Umowie wyłącznie w 

stosunku do tego typu Komponentów Stron Trzecich. 

7. Wyłączenie Gwarancji

Aplikacja i/lub Skill dostarczane są na zasadzie “jak jest” oraz “jak dostępne” w 

przeznaczonych celach ustalonych wyłącznie przez Danfoss, a wszelkie jej użytkowanie 

odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Tym samym Aplikacja, Skill oraz 

wygenerowane wyniki i informacje nie mogą zastąpić porady technicznej i wymagają one 

weryfikacji ze strony Użytkownika, nie stanowią one obietnicy i nie należy ich traktować 

jako dokładnych danych bądź analiz. Przyjmujesz do wiadomości, iż Aplikacja oraz usługa, 

wraz z dostępem zdalnym, nie są wolne od błędów ani w 100% niezawodne i mogą nie być 

w 100% dostępne. 

DANFOSS ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI ORAZ WARUNKÓW ODNOŚNIE APLIKACJI I 

USŁUG POWIĄZANYCH, WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH BĄDŹ USTAWOWYCH, W TYM 

MIĘDZY INNYMI WARUNKÓW PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, SATYSFAKCJONUJĄCEJ JAKOŚCI, 

UŻYTECZNOŚCI W OKREŚLONYM CELU, DOKŁADNOŚCI I NIENARUSZANIA PRAW STRON 

TRZECICH. DANFOSS NIE GWARANTUJE, IŻ APLIKACJA SPEŁNI TWOJE WYMOGI, ANI IŻ JEJ 

DZIAŁANIE BĘDZIE NIEZAKŁÓCONE BĄDŹ WOLNE OD BŁĘDÓW, ANI IŻ BŁĘDY ZOSTANĄ 

NAPRAWIONE. 

8. Ograniczenie Odpowiedzialności

  
11 | © Danfoss | FEC | 2022/09  BD427945244357pl-PL0101



W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, DANFOSS W ŻADNYM PRZYPADKU NIE PONOSI 

ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, SPECJALNE, POŚREDNIE BĄDŹ 

WYNIKŁE SZKODY, W TYM MIĘDZY INNYMI SZKODY MAJĄTKOWE, ODSZKODOWANIA ZA 

UTRATĘ OSZCZĘDNOŚCI LUB ZYSKÓW, KOSZTY OGRZEWANIA BĄDŹ UTRATĘ DANYCH 

WYNIKAJĄCĄ Z UŻYTKOWANIA W JAKIKOLWIEK SPOSÓB APLIKACJI. NINIEJSZE 

OGRANICZENIE MA RÓWNIEŻ ZASTOSOWANIE DO WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA 

PRODUKT.  

9. Modyfikacja, wygaśnięcie i zawieszenie świadczenia usług

Licencja ulega wygaśnięciu automatycznie w przypadku naruszenia przez Użytkownika 

dowolnego warunku niniejszej Umowy. Danfoss może również wypowiedzieć Licencję 

według własnego uznania bez wcześniejszego powiadomienia. Danfoss zastrzega sobie 

prawo, w dowolnym momencie oraz bez uprzedzenia, do modyfikacji, zawieszenia bądź 

wycofania Aplikacji oraz wszelkich usług powiązanych. Aplikacja oraz usługi powiązane 

udostępniane są nieodpłatnie, a Danfoss nie ponosi wobec Ciebie odpowiedzialności za 

jakiekolwiek straty bądź niedogodności, jakie tego typu modyfikacja, wygaśnięcie, 

zawieszenie bądź wycofanie mogą przynieść Tobie bądź jakiejkolwiek stronie trzeciej. 

10. Obsługa klienta i zażalenia

Zapraszamy na naszą witrynę Danfoss Ally™ pod adresem ally.danfoss.com, na której 

znajdziesz nasze często zadawane pytanie na temat systemu ogrzewania inteligentnego 

Danfoss Ally™. W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań udostępniamy również dane 

kontaktowe naszych lokalnych infolinii. 

Jeśli nie uda nam się znaleźć satysfakcjonującego rozwiązania, masz możliwość, jeśli 

zostaną spełnione ku temu warunki, złożenia zażalenia do lokalnego Europejskiego 

Centrum Konsumenckiego. Możesz również skorzystać z platformy rozstrzygania sporów 

online Komisji Europejskiej w związku ze swoją skargą. Niniejszy portal może być pomocny, 

jeśli mieszkasz w innym państwie członkowskim UE - http://ec.europa.eu/odr. 

11. Prawo Właściwe i Jurysdykcja

W zakresie dozwolonym przez prawo, niniejsza Umowa podlega i jest regulowana przez 

Prawo Duńskie, a wszelkie spory wynikające z bądź związane z niniejszą Umową będą 

przekazywane do wyłącznej jurysdykcji sądów w Danii. 

12. Licencje Komponentów Stron Trzecich

NAZWA LICENCJA Czy zmodyfikowano 

CocoaAsyncSocket BSD License Nie 
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NAZWA LICENCJA Czy zmodyfikowano 

DACircularProgress MIT Licensed Nie 

dsBridge MIT Licensed Nie 

EZAudio MIT Licensed Nie 

FLAnimatedImage MIT Licensed Nie 

HMSegmentedControl MIT Licensed Nie 

IQKeyboardManager MIT Licensed Nie 

KSCrash MIT Licensed Nie 

libextobjc MIT Licensed Nie 

lottie-ios Apache v2.0 Nie 

Masonry MIT Licensed Nie 

MBProgressHUD MIT Licensed Nie 

MJRefresh MIT Licensed Nie 

MMKV BSD 3-Clause License Nie 

MQTTClient EPL-1.0 Nie 

NJKWebViewProgress MIT Licensed Nie 

OpenSSL-Universal Apache v2.0 Nie 

Reachability BSD 2-Clause License Nie 

SDVersion MIT Licensed Nie 

SDWebImage MIT Licensed Nie 

SQLCipher MIT Licensed Nie 

SSZipArchive MIT Licensed Nie 

UICKeyChainStore MIT Licensed Nie 

YYModel MIT Licensed Nie 

TZImagePickerController MIT Licensed Nie 

react-native MIT Licensed TAK 

FFMPeg LGPLv2.1 Nie 
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https://opensource.org/licenses/MIT
https://github.com/ibireme/YYModel
https://opensource.org/licenses/MIT
https://github.com/banchichen/TZImagePickerController
https://opensource.org/licenses/MIT
https://github.com/facebook/react-native
https://opensource.org/licenses/MIT
https://github.com/FFmpeg/FFmpeg
https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html
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