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UWAGA: Niniejsze Warunki Użytkowania dotyczą tylko użytkowników Aplikacji Q1.6  

ZASTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem korzystania z Aplikacji należy dokładnie zapoznać się z 
niniejszymi Warunkami Użytkowania (określonymi poniżej).  
Aby korzystać z Produktu, należy najpierw potwierdzić i zaakceptować nasze Warunki 
Użytkowania. Nie można korzystać z Produktów bez uprzedniego zaakceptowania naszych 
Warunków Użytkowania. Można wyrazić zgodę na nasze Warunki Użytkowania, zaznaczając 
pole wyboru „Zgadzam się”. 
  
Niniejsze Warunki Użytkowania (dalej: „Umowa”) opisują warunki, na jakich użytkownicy (dalej: 
„Użytkownicy” lub „Użytkownik”) mogą korzystać z Aplikacji (zgodnie z definicją poniżej). 
  
Produkt (zgodnie z definicją poniżej) jest zarządzany przez firmę Q1.6 bv, zarejestrowaną w 
rejestrze podmiotów gospodarczych Crossroads Bank for Enterprises pod numerem 0567.741.889 
i posiadającą siedzibę przy Franklin Rooseveltplaats 12 bus 14, 2060 Antwerpia, lub przez jej 
dowolną spółkę powiązaną (łącznie: „Q1.6” lub „my”). W przypadku jakichkolwiek pytań 
dotyczących Produktu lub niniejszej Umowy prosimy o kontakt poprzez wysłanie wiadomości na 
adres: info@q16.ai  
 

1. Opis Aplikacji 
Firma Q1.6 udostępnia aplikację dla smartfonów (dalej: „Q1.6”), która składa się z mobilnej 
platformy komunikacyjnej umożliwiającej użytkownikom odpowiadanie na ankiety (dalej: 
„Aplikacja”). Aplikacja zostanie polecona przez naszego Klienta. 
  
Korzystając z Aplikacji użytkownik będzie mógł odpowiadać na pytania wybrane przez naszego 
Klienta za pośrednictwem swojego smartfona. Wyniki (jak określono w dalszej części) są 
automatycznie przekazywane do naszego Klienta w czasie rzeczywistym za pośrednictwem 
Platformy. 
Należy pamiętać, że użytkownik nie jest zobowiązany do zainstalowania Aplikacji, a 
odmowa jej zainstalowania nie ma żadnego wpływu na jego relacje z naszym Klientem lub 
Stroną Trzecią, z którą Klient zawarł umowę, ani na jakość otrzymanej od niego usługi. Co 
więcej, Q1.6 pragnie zwrócić uwagę na fakt, że nasz Klient lub Strona Trzecia nie analizuje 
ani nie przeprowadza w czasie rzeczywistym żadnych kontroli Wyników za pośrednictwem 
Panelu Nawigacyjnego. Jeśli użytkownik uważa, że potrzebuje natychmiastowej pomocy, 
proszę skontaktować się z naszym Klientem lub inną odpowiednią stroną. 
 
 

2. Definicje 
  
„Konto” oznacza konto zarejestrowane w procesie rejestracji w Aplikacji; 
  
„Artykuł” oznacza artykuł niniejszej Umowy; 
 
„Klient” oznacza naszego klienta, osobę lub instytucję, za pośrednictwem której użytkownikowi 
dostarczono nasz  
Produkt; 
  
„Pulpit Nawigacyjny” oznacza internetowy pulpit nawigacyjny, dostępny dla Klienta lub Strony 
Trzeciej, która została zakontraktowana, aby umożliwić im przeglądanie informacji o 
użytkownikach, w tym m.in. Wyników; 
  
„Data Dostawy” oznacza datę rejestracji Konta; 
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„Opłaty” oznaczają kwotę, która ma zostać zapłacona Q1.6 przez Klienta lub Stronę Trzecią za 
korzystanie z Aplikacji przez użytkownika; 
 
„Prawa Własności Intelektualnej” oznaczają wszelkie znane obecnie lub później istniejące (a) 
prawa związane z pracami autorskimi, w tym prawa autorskie, prawa z rejestracji topografii 
układów scalonych i prawa osobiste; (b) prawa do znaków towarowych lub znaków usługowych; 
(c) prawa do tajemnicy handlowej, know-how; (d) patenty, prawa do patentowe i prawa własności 
przemysłowej; (e) prawa do wzorów układów, prawa do wzorów, (f) nazwy handlowe i nazwy 
spółki, nazwy domen, prawa do baz danych, prawa do najmu oraz wszelkie inne prawa własności 
przemysłowej lub intelektualnej lub podobne (zarejestrowane lub niezarejestrowane); (g) 
wszystkie rejestracje, wnioski o rejestrację, odnowienia, przedłużenia, podziały, ulepszenia lub 
wznowienia związane z którymkolwiek z tych praw oraz prawo do wnioskowania, utrzymywania i 
egzekwowania któregokolwiek z powyższych elementów, w każdym przypadku w każdej 
jurysdykcji na całym świecie; 
  
„Platforma” oznacza platformę internetową, na której Aplikacja i Pulpit Nawigacyjny są połączone 
i działają wspólnie; 
  
„Produkty” oznacza Aplikację, Platformę, Stronę Internetową; 
  
„Wyniki” oznaczają odpowiedzi na pytania zawarte w Kwestionariuszu, dostarczone za 
pośrednictwem Aplikacji w smartfonie użytkownika; 
  
„Kwestionariusz” oznacza kwestionariusz składający się z pytań zebranych przez naszego Klienta; 
  
„Okres” oznacza okres subskrypcji; 
 
„Strony Trzecie” oznaczają każdą osobę fizyczną lub prawną, której Klient zlecił przetwarzanie 
danych; 
  
„Treść Użytkownika” ma znaczenie określone w art. 6; 
  
„Strona Internetowa” oznacza stronę internetową Q1.6 dostępną pod adresem: www.q16.ai. 
 

 3. Zastosowanie 
Zaznaczając pole wyboru, użytkownik potwierdza i zgadza się, że korzystanie z Produktu podlega 
wyłącznie niniejszej Umowie. Jeśli użytkownik nie zgadza się z jakimkolwiek postanowieniem 
niniejszej Umowy, nie może używać Produktu w żaden sposób. 
  
Niniejsza Umowa i nasza Polityka prywatności mogą być również przejrzane, pobrane i 
wydrukowane za pośrednictwem naszej Strony Internetowej. W przypadku, gdy Aplikacja, 
Platforma lub Strona Internetowa korzysta z usług stron trzecich, mogą mieć zastosowanie 
warunki świadczenia usług i/lub zasady ochrony prywatności tych stron trzecich. Uzyskując dostęp 
do takiej usługi strony trzeciej, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie odpowiednich 
warunków i potwierdza, że jest wyłączną stroną takich warunków. Q1.6 nie ponosi żadnej 
odpowiedzialności w odniesieniu do treści warunków lub polityki prywatności takich stron trzecich. 
  
W każdej chwili i od czasu do czasu, z podaniem lub bez podania przyczyny, zastrzegamy sobie 
prawo do: 

● zmiany niniejszej Umowy; 

● zmiany Produktu (w tym m.in. Aplikacji), w tym wyeliminowania lub zaprzestania działania, 
wprowadzenia, czasowo lub na stałe, dowolnej usługi lub innej funkcji do Produktu (w tym m.in. 
Aplikacji) bez żadnej odpowiedzialności wobec Użytkownika lub stron trzecich; lub 
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● odmowy lub przerwania, częściowo, tymczasowo lub na stałe, korzystania i/lub dostępu do 

Produktu przez użytkownika (w tym m.in. do Aplikacji). 
  
Wszelkie wprowadzone zmiany będą skuteczne natychmiast po udostępnieniu przez nas takich 
zmian w Aplikacji lub w inny sposób po ich uprzednim zakomunikowaniu. Użytkownik zgadza się, 
że dalsze korzystanie z Produktu po wprowadzeniu takich zmian stanowi akceptację tych zmian. 
  
Użytkownik niniejszym potwierdza, że uważnie przeczytał wszystkie warunki naszej Polityki 
Prywatności i zgadza się na wszystkie takie warunki. 
  
Zalecamy okresowe odwiedzanie tej strony, aby zapoznać się z najnowszą wersją niniejszej 
Umowy. 
  

4. Konto i prawa do prywatności 
Zaznaczając pole wyboru w celu zaakceptowania niniejszej Umowy oraz po zakończeniu 
procesu rejestracji w celu uzyskania Konta, użytkownik wyraźnie potwierdza, że ma dostęp do 
celu Aplikacji określonego w niniejszej Umowie. Konto można zidentyfikować za pomocą 
anonimowej nazwy użytkownika, którą można wyświetlić w ustawieniach Aplikacji. W przypadku 
korzystania z praw do prywatności (zob.  protokół prywatności) należy podać tę nazwę 
Użytkownika. Mówiąc dokładniej, w przypadku usunięcia Aplikacji z urządzenia bez 
archiwizowania anonimowej nazwy Użytkownika, Q1.6 nie może przetwarzać żądania usunięcia 
i/lub wycofania danych osobowych.  
  

5. Korzystanie z Produktu 
Aby korzystać ze wszystkich funkcji naszej Aplikacji, urządzenie przenośne użytkownika musi być 
połączone z siecią WIFI lub mobilnym Internetem. Dostęp do takiej sieci WIFI lub mobilnego 
Internetu pozostaje wyłączną odpowiedzialnością użytkownika. Proszę upewnić się, czy 
urządzenie przenośne spełnia minimalne wymagania systemowe określone na stronie pobierania. 
Jeśli urządzenie przenośne użytkownika nie spełnia tych minimalnych wymagań systemowych, 
nie możemy zapewnić prawidłowego działania Aplikacji. Q1.6 nie ponosi odpowiedzialności za 
jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z nieprzestrzegania powyższych wymagań. 
  
Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zachowanie poufności i bezpieczeństwa 
danych logowania do Konta, takich jak kod PIN i hasło, oraz ponosi pełną odpowiedzialność za 
wszelkie działania podejmowane w ramach Konta osobistego. Użytkownik zobowiązuje się do 
natychmiastowego powiadomienia Q1.6 o nieautoryzowanym użyciu lub podejrzeniu 
nieuprawnionego użycia jego Konta lub innych naruszeniach bezpieczeństwa. Q1.6 nie ponosi 
odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z nieprzestrzegania powyższych 
wymagań. 
  
W okresie subskrypcji Q1.6 może według własnego uznania dostarczyć użytkownikowi 
aktualizacje Aplikacji. W celu uniknięcia wątpliwości Q1.6 nie ma obowiązku dostarczania żadnych 
aktualizacji Produktu. 
  
W przypadku gdy Produkt bezpośrednio lub pośrednio udostępni jakiekolwiek informacje, które 
mogą odgrywać rolę w podejmowaniu jakichkolwiek decyzji medycznych, prawnych, finansowych 
lub innych decyzji osobistych lub biznesowych, takie informacje nie mogą być zakwalifikowane 
jako porady medyczne, prawne, finansowe lub inne udzielone przez Q1.6. W celu uzyskania 
dodatkowych informacji należy zawsze zasięgnąć porady specjalisty. 

 

6. Licencja – ograniczenia 
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1. Licencja ze strony Q1.6. W okresie subskrypcji i z zastrzeżeniem terminowego uiszczenia Opłat, 

Q1.6 udziela niewyłącznej, osobistej, ograniczonej, niepodlegającej sublicencji i niezbywalnej 
licencji na korzystanie z Aplikacji i/lub Platformy zgodnie z niniejszą Umową (dalej: „Licencja”). 
Użytkownik nie może używać Produktu do celów komercyjnych ani używać Produktu, lub jego 
części składowych, w sposób nieautoryzowany przez Q1.6. Użytkownik będzie korzystać z  
 
Aplikacji i/lub Platformy wyłącznie w pełnej zgodności z (i) niniejszą Umową; (ii) dodatkowymi 
instrukcjami lub zasadami określonymi przez Q1.6, w tym m.in. tymi, które zostały opublikowane 
w Aplikacji lub na Stronie Internetowej; (iii) wszelkimi obowiązującymi przepisami, zasadami lub 
regulacjami. 

2. Ograniczenia. Użytkownik zgadza się korzystać z Produktu wyłącznie zgodnie z zamierzonym 
celem użytkowania, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. W granicach obowiązującego 
prawa użytkownik nie może: (i) udostępniać Produktu lub sprzedawać lub wynajmować Produktu 
stronom trzecim; (ii) dostosowywać, zmieniać, tłumaczyć lub modyfikować Produktu w jakikolwiek 
sposób; (iii) udzielać sublicencji, wynajmować, dzierżawić, wypożyczać, rozpowszechniać lub w 
inny sposób przenosić Produktu na strony trzecie; iv) dokonywać dekompilacji, odtwarzać kodu 
źródłowego, demontować lub w inny sposób pozyskiwać lub ustalać, lub próbować pozyskiwać 
lub ustalać kodu źródłowego (lub jego podstawowych założeń, algorytmów, struktury lub 
organizacji) Produktu, z wyjątkiem i tylko w zakresie, w jakim takie działania są wyraźnie 
dozwolone na mocy obowiązującego prawa bez względu na to ograniczenie; (v) używać lub 
kopiować Produktu, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych na mocy niniejszego art. 6; 
(vi) uzyskiwać nieautoryzowanego dostępu do kont innych użytkowników lub sprzętu 
informatycznego lub struktury Q1.6 w celu dostarczenia Produktu lub wykorzystania Produktu do 
prowadzenia lub promowania jakichkolwiek nielegalnych działań; (vii) używać Produktu do 
generowania niechcianych reklam elektronicznych lub spamu; (viii) podszywać się pod jakąkolwiek 
osobę lub podmiot lub w inny sposób błędnie przedstawiać powiązania użytkownika z osobą lub 
podmiotem; (ix) używać jakichkolwiek masowych automatycznych, elektronicznych lub ręcznych 
procedur do uzyskiwania dostępu, wyszukiwania lub zbierania informacji z Produktu (w tym m.in. 
robotów, pająków lub skryptów); (x) zmieniać, usuwać lub zasłaniać jakichkolwiek informacji o 
prawach autorskich, cyfrowych znaków wodnych, informacj o zastrzeżeniach lub innych informacj 
zawartych w Produkcie; (xi) celowo rozprowadzać wirusów, koni trojańskich, uszkodzonych plików 
lub innych przedmiotów o charakterze destrukcyjnym lub zwodniczym lub używać Produktu w 
celach niezgodnych z prawem, inwazyjnych, naruszających prawa, zniesławiających lub 
oszukańczych; lub (xii) usuwać lub w jakikolwiek sposób omijać techniczne lub inne 
zabezpieczenia zawarte w Produkcie. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym 
dokumencie, użytkownikowi nie udziela się wyraźnej ani domyślnej licencji ani jakichkolwiek praw 
dotyczących Produktu lub jego części, w tym m.in. jakichkolwiek praw do uzyskania kodu 
źródłowego, danych lub innych materiałów technicznych związanych z Aplikacją. 

3. Licencja ze strony użytkownika. Przesyłając, tworząc, odpowiadając na pytania w 
Kwestionariuszu lub w inny sposób udostępniając informacje, dane lub obrazy w Aplikacji lub za 
jej pośrednictwem (dalej: „Treść Użytkownika”), oraz bez uszczerbku dla postanowień naszej 
Polityki Prywatności, Użytkownik udziela Q1.6 niewyłącznej, nieodpłatnej, ogólnoświatowej, 
podlegającej sublicencji, zbywalnej licencji na użytkowanie, kopiowanie, przechowywanie, 
modyfikowanie, przesyłanie i wyświetlanie Treści Użytkownika w zakresie niezbędnym do 
zapewnienia i utrzymania Aplikacji i/lub Platformy. Q1.6 zastrzega sobie prawo, ale nie jest 
zobowiązana do przeglądania i usuwania Treści Użytkownika, które uzna za naruszające 
postanowienia Umowy lub w inny sposób nieodpowiednie odnośnie do jakichkolwiek praw stron 
trzecich (w tym m.in. jakichkolwiek Praw Własności Intelektualnej) lub jakichkolwiek 
obowiązujących przepisów lub regulacji. 
  

7. Własność 
Jeśli chodzi o Użytkownika i Q1.6, Produkt oraz wszelkie odnoszące się do niego światowe Prawa 
Własności Intelektualnej stanowią wyłączną własność Q1.6 i/lub jej licencjodawców. 
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Wszelkie prawa do Produktu, które nie zostały wyraźnie przyznane Użytkownikowi w niniejszej 
Umowie, są zastrzeżone przez Q1.6 i jej licencjodawców. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie 
określonych w niniejszym dokumencie, Użytkownikowi nie udziela się wyraźnej ani domyślnej 
licencji ani jakichkolwiek praw dotyczących Produktu lub jego części, w tym jakichkolwiek praw do 
uzyskania kodu źródłowego, danych lub innych materiałów technicznych związanych z Aplikacją. 
  

8. Zawieszenie 
 

1. Zawieszenie z tytułu naruszenia. Jeżeli Q1.6 zostanie poinformowana lub podejrzewa, w oparciu 
o uzasadnione podstawy, według własnego uznania, jakiekolwiek naruszenie przez Użytkownika 
niniejszej Umowy lub jakichkolwiek innych instrukcji, wytycznych lub zasad (w tym m.in. Polityki 
Prywatności) wydanych przez Q1.6, wówczas Q1.6 może zawiesić lub ograniczyć dostęp 
użytkownika do Aplikacji, Platformy i/lub Strony Internetowej. Okres zawieszenia przez Q1.6 
będzie trwać do czasu usunięcia naruszenia, które spowodowało takie zawieszenie lub 
ograniczenie. 

2. Zawieszenie z tytułu braku płatności. Jeśli Opłaty za korzystanie z Aplikacji przez Użytkownika 
nie zostaną uiszczone na czas przez Klienta, lub odpowiednio stronę trzecią, Q1.6 może 
automatycznie zawiesić korzystanie z Aplikacji i/lub Platformy.  Okres zawieszenia będzie trwał do 
czasu usunięcia wszystkich naruszeń przez Klienta. 
 

 9. Wsparcie 
Jeśli użytkownik potrzebuje pomocy technicznej, należy skontaktować się z Q1.6 pod adresem 
info@q16.ai. 
  
Q1.6 dokłada wszelkich uzasadnionych starań, aby jak najszybciej odpowiedzieć na wszelkie 
zapytania Użytkowników. 
 

10. Prywatność 
Q1.6 dba o ochronę prywatności użytkownika i angażuje się w przestrzeganie obowiązujących 
przepisów dotyczących ochrony prywatności w odniesieniu do przetwarzania i Polityki 
Prywatności. 
  
Nasza Polityka Prywatności jest włączona przez odniesienie do niniejszej Umowy. Użytkownik 
wyraża zgodę na gromadzenie, wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z 
naszą Polityką Prywatności. 
 

 11. Płatność 
Korzystając z Aplikacji użytkownik nie musi płacić żadnych opłat na rzecz Q1.6. 
  

12. Odpowiedzialność 
1. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, odpowiedzialność Q1.6 

wynikająca z Produktu lub z nim związana na mocy niniejszej Umowy, zarówno z tytułu 
odpowiedzialności umownej, deliktowej bądź innej, nie przekracza kwoty 1.000 euro w dniu 
powstania stosownego roszczenia z tytułu odpowiedzialności. Żadne z postanowień niniejszej 
Umowy nie ogranicza ani nie wyłącza odpowiedzialności Q1.6 z tytułu (i) rażącego zaniedbania; 
(ii) umyślnego wykroczenia, (iii) oszustwa lub szkody umyślnie wyrządzonych. 

2. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Q1.6 nie ponosi odpowiedzialności wobec 
Użytkownika, Klienta ani żadnej strony trzeciej z tytułu jakichkolwiek specjalnych, pośrednich,  
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sankcyjnych, karnych, przypadkowych lub wynikowych odszkodowań o dowolnym charakterze, w 
tym m.in. z tytułu szkód lub kosztów wynikających z utraty zysków, danych, przychodów, wartości 
firmy, produkcji lub użytkowania, zamówienia na usługi zastępcze lub ze względu na szkody 
majątkowe wynikające z Produktu lub z nim związane na mocy niniejszej Umowy, w tym m.in. 
wszelkie błędne obliczenia lub wykorzystanie, niewłaściwe użycie, lub niemożność korzystania z 
Produktu, niezależnie od przyczyny działania lub teorii odpowiedzialności, zarówno z tytułu 
odpowiedzialności umownej, deliktowej bądź innej, nawet jeśli Q1.6 zostało powiadomione o 
prawdopodobieństwie wystąpienia takich szkód. Ograniczenie przewidziane w niniejszym artykule 
nie ma zastosowania do zobowiązań Q1.6 wynikających z art. 14 („Zwolnienie z 
odpowiedzialności”). 

3. Użytkownik zgadza się, że Q1.6 może ponosić odpowiedzialność wyłącznie zgodnie z warunkami 
niniejszego artykułu w zakresie, w jakim szkody poniesione przez użytkownika są bezpośrednio 
związane z Q1.6. W celu uniknięcia wątpliwości Q1.6 nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek 
roszczenia wynikające z (i) nieuprawnionego użycia Produktu przez użytkownika, (ii) modyfikacji 
Produktu przez użytkownika lub stronę trzecią (jakichkolwiek części), (iii) nieużycia najnowszej 
wersji Aplikacji udostępnianej użytkownikowi lub niezintegrowania lub niezainstalowania 
którychkolwiek poprawek w Aplikacji wydanych przez Q1.6, lub (iv) korzystania przez użytkownika 
z Produktu w połączeniu z produktami lub usługami będącymi produktami lub usługami innego 
producenta niż Q1.6. Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności wynikające z niniejszego 
artykułu będą działać na rzecz spółek powiązanych i podwykonawców Q1.6 na mocy niniejszej 
Umowy w takim samym zakresie, w jakim takie postanowienia działają na rzecz Q1.6. 

 13. Gwarancje i wyłączenia odpowiedzialności 
1. Ze strony Q1.6. Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW WYRAŹNIE OKREŚLONYCH W NINIEJSZYM 

ART. 13 I W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, 
PRODUKT I WYNIKI SĄ DOSTARCZANE „W STANIE, W JAKIM SĄ”, A Q1.6 NIE UDZIELA (I 
NINIEJSZYM ZRZEKA SIĘ WSZELKICH) INNYCH GWARANCJI, OŚWIADCZEŃ LUB 
WARUNKÓW, CZY TO PISEMNYCH, USTNYCH, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W 
TYM M.IN. DOROZUMIANYCH GWARANCJI ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI, PRZEBIEGU 
TRANSAKCJI, UŻYTKOWANIA LUB PRAKTYKI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, 
PRZYDATNOŚCI DO POTRZEB, DOSTĘPNOŚCI, TYTUŁU, BRAKU NARUSZENIA LUB 
PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO ZASTOSOWANIA LUB CELU W ODNIESIENIU DO 
UŻYTKOWANIA, NIEWŁAŚCIWEGO UŻYCIA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z 
PRODUKTU, W TYM WYNIKÓW (W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI), LUB WSZELKICH INNYCH 
PRODUKTÓW LUB USŁUG DOSTARCZONYCH UŻYTKOWNIKOWI PRZEZ Q1.6. Q1.6 NIE 
GWARANTUJE, ŻE (i) WSZYSTKIE BŁĘDY MOGĄ ZOSTAĆ SKORYGOWANE, LUB ŻE 
DOSTĘP DO PRODUKTU LUB JEGO DZIAŁANIE BĘDZIE NIEPRZERWANE, BEZPIECZNE 
LUB WOLNE OD BŁĘDÓW, ORAZ (ii) INFORMACJE, W TYM M.IN. WYNIKI, DOSTĘPNE LUB 
PRZEKAZYWANE PRZEZ APLIKACJĘ I/LUB PLATFORMĘ BĘDĄ PRAWDZIWE, KOMPLETNE 
LUB DOKŁADNE. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I ZGADZA SIĘ, ŻE Q1.6 NIE 
PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK DECYZJE DOTYCZĄCE OPIEKI 
ZDROWOTNEJ LUB POWIĄZANE DECYZJE PODJĘTE PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB 
NASZEGO KLIENTA LUB STRONĘ TRZECIĄ, NA PODSTAWIE WYNIKÓW PRZEKAZANYCH 
LUB WYŚWIETLANYCH PRZEZ APLIKACJĘ LUB NA PLATFORMIE BEZ WZLGĘDU NA TO, 
CZY DANE TE SĄ DOKŁADNE LUB NIEDOKŁADNE. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO 
WIADOMOŚCI I ZGADZA SIĘ, ŻE NASZ KLIENT LUB STRONA TRZECIA 
ZAKONTRAKTOWANA PRZEZ KLIENTA, A NIE Q1.6, PONOSI WYŁĄCZNĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA INTERPRETACJĘ WYNIKÓW LUB INNYCH ZWIĄZANYCH Z NIMI 
INFORMACJI DOTYCZĄCYMI OPIEKI ZDROWOTNEJ. UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE 
PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I ZGADZA SIĘ, ŻE KORZYSTANIE Z PRODUKTU I/LUB 
WYNIKÓW NASTĘPUJE NA WYŁĄCZNE RYZYKO UŻYTKOWNIKA. UŻYTKOWNIK 
PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I ZGADZA SIĘ, ŻE ISTNIEJE RYZYKO ZWIĄZANE Z 
PRZESYŁANIEM INFORMACJI PRZEZ INTERNET I PRZECHOWYWANIEM ICH W 
INTERNECIE, ORAZ ŻE Q1.6 NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK 
STRATY DANYCH, W TYM M.IN. ZA WYNIKI I TREŚCI UŻYTKOWNIKA ZWIĄZANE Z TYMI  
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INFORMACJAMI. NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE Q1.6 NIE DOKONUJE AUTOMATYCZNEGO 
PRZEGLĄDU, MONITOROWANIA, OCENY ANI ANALIZY ŻADNYCH INFORMACJI 
WYGENEROWANYCH PRZEZ APLIKACJĘ I/LUB PLATFORMĘ. Q1.6 NIE UDZIELA W ŻADEN 
SPOSÓB PORAD MEDYCZNYCH ANI ŻADNYCH INNYCH RODZAJÓW PORAD, A APLIKACJA 
I/LUB PLATFORMA W ŻADEN SPOSÓB NIE MAJĄ NA CELU ZASTĄPIENIA KONSULTACJI ZE 
SPECJALISTĄ MEDYCZNYM LUB INNYM RODZAJEM SPECJALISTY. 

2. Ze strony Użytkownika. Użytkownik oświadcza i gwarantuje Q1.6, że: (a) ma prawo do zawarcia 
niniejszej wiążącej umowy, oraz (b) wszelkie Treści Użytkownika dostarczone przez użytkownika 
w celu korzystania z Aplikacji są dokładne i zgodne z prawdą oraz (i) nie naruszają Praw Własności 
Intelektualnej stron trzecich; (ii) nie naruszają tajemnicy handlowej; (iii) nie są zwodnicze, 
zniesławiające, obsceniczne, pornograficzne lub niezgodne z prawem; (iv) nie zawierają wirusów, 
robaków lub innych złośliwych kodów oprogramowania komputera, które mają uszkodzić system 
lub dane Q1.6; lub (v) w inny sposób nie naruszają praw stron trzecich (w tym m.in. Praw 
Własności Intelektualnej). Użytkownik zgadza się i przyjmuje do wiadomości, że Q1.6 nie ma 
obowiązku tworzenia kopii zapasowych Treści Użytkownika i/lub Wyników. Użytkownik zgadza 
się, że jakiekolwiek korzystanie z Aplikacji lub Platformy w sposób sprzeczny lub naruszający 
oświadczenia i gwarancje użytkownika zawarte w niniejszym artykule stanowi nieuprawnione i 
niewłaściwe użytkowanie Aplikacji i/lub Platformy. 

14. Zwolnienie z odpowiedzialności 
1. Ze strony Q1.6. Q1.6 będzie bronić i zabezpieczać użytkownika, jak opisano w niniejszym 

dokumencie, przed wszelkimi uzasadnionymi i popartymi solidnymi dowodami roszczeniami 
wniesionymi przez strony trzecie w zakresie, w jakim roszczenie to opiera się na naruszeniu Praw 
Własności Intelektualnej takich stron trzecich przez Produkt, z wyłączeniem wszelkich roszczeń 
wynikających z (i) nieautoryzowanego korzystania przez użytkownika z Produktu, (ii) modyfikacji 
Produktu przez użytkownika lub stronę trzecią, (iii) niekorzystania z najnowszej wersji Aplikacji 
udostępnionej użytkownikowi, lub niezainstalowanie poprawek lub aktualizacji takiej Aplikacji 
wydanej przez Q1.6, jeśli Q1.6 wskazała, że taka aktualizacja lub korekta była wymagana w celu 
zapobieżenia potencjalnemu naruszeniu, lub (iv) korzystanie przez użytkownika z Aplikacji i/lub 
Platformy w połączeniu z produktami lub usługami nienależącymi do Q1.6. Zobowiązania z tytułu 
odpowiedzialności odszkodowawczej są uzależnione od tego, że: (i) Q1.6 otrzyma 
natychmiastowe pisemne powiadomienie o takim roszczeniu; (ii) Q1.6 otrzyma wyłączną kontrolę 
nad obroną i rozstrzygnięciem takiego roszczenia; (iii) na wniosek Q1.6 Użytkownik będzie w pełni 
współpracować z Q1.6 w obronie i rozstrzygnięciu takiego roszczenia, na koszt Q1.6; oraz (iv) 
Użytkownik nie wyrazi zgody na odpowiedzialność za takie roszczenie ze strony Q1.6, ani też nie 
wyrazi zgody na żadne ugody w odniesieniu do takiego roszczenia bez uprzedniej pisemnej zgody 
Q1.6. Pod warunkiem spełnienia tych warunków Q1.6 wypłaci Użytkownikowi odszkodowanie za 
wszelkie szkody i koszty poniesione przez Użytkownika w wyniku takiego roszczenia, przyznane 
przez właściwy sąd ostatniej instancji, lub zgodnie z ustaleniami zawartymi przez Q1.6 na mocy 
umowy ugodowej. W przypadku, gdy Aplikacja i/lub Platforma, w uzasadnionej opinii Q1.6, 
prawdopodobnie staną się przedmiotem roszczenia o naruszenie praw stron trzecich (zgodnie z 
niniejszym art. 14.1), Q1.6 ma prawo, według własnego uznania i na własny koszt, do: (i) 
zmodyfikowania (rzekomo) naruszającej części Aplikacji i/lub Platformy w taki sposób, aby nie 
powodowały naruszenia przy jednoczesnym zachowaniu równoważnej funkcjonalności, lub (ii) 
uzyskania dla Użytkownika licencji na dalsze korzystanie z Aplikacji i/lub Platformy zgodnie z 
niniejszą Umową. Powyższe stanowi całość odpowiedzialności i zobowiązania Q1.6 oraz jest 
wyłącznym środkiem zaradczym Użytkownika w odniesieniu do jakiegokolwiek naruszenia lub 
domniemanego naruszenia Praw Własności Intelektualnej spowodowanych przez Produkt lub jego 
część. 

2. Ze strony Użytkownika. Użytkownik niniejszym zgadza się zabezpieczyć i chronić Q1.6 oraz jej 
obecne i przyszłe spółki powiązane, kierownictwo, dyrektorów, pracowników, agentów i 
przedstawicieli wobec każdego żądania, roszczenia, straty, odpowiedzialności lub innego rodzaju 
szkody, w tym uzasadnionych opłat pełnomocnika, z tytułu odpowiedzialności umownej lub 
deliktowej, które mogą ponieść z powodu lub w wyniku jakiegokolwiek roszczenia, które zostało 
złożone przez stronę trzecią w odniesieniu do (i) naruszenia przez użytkownika jakichkolwiek 
postanowień niniejszej Umowy lub innych instrukcji lub zasad wydanych przez Q1.6; (ii) wszelkich  
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Treści Użytkownika naruszających Prawa Własności Intelektualnej stron trzecich, oraz (iii) 
oszustwa, umyślnego przewinienia lub poważnego zaniedbania popełnionego przez użytkownika. 

3.  

 15. Okres i rozwiązanie subskrypcji 
1. Q1.6 udziela licencji na Aplikację i/lub Platformę na określony okres. Użytkownik zostanie 

poinformowany o tym terminie wraz z kodem, który zostanie mu dostarczony przez naszego 
Klienta. Użytkownik będzie uprawniony do otrzymywania wszystkich ważnych i drobnych 
Aktualizacji w tym okresie. Umowa może zostać wypowiedziana wcześniej, jeżeli (i) Umowa 
zostanie rozwiązana zgodnie z art. 15.2 lub 15.3 lub (ii) Użytkownik usunie Aplikację z urządzenia 
przenośnego. 

2. Rozwiązanie umowy z powodu naruszenia. Q1.6 może wypowiedzieć niniejszą Umowę ze 
skutkiem natychmiastowym oraz prawo użytkownika do dostępu do Aplikacji i/lub Platformy (i), 
jeśli Q1.6 uzna lub ma uzasadnione podstawy, aby podejrzewać, że Użytkownik narusza niniejszą 
Umowę (w tym m.in. narusza Prawa Własności Intelektualnej Q1.6) lub inne wytyczne lub zasady 
(w tym m.in. Politykę Prywatności) określone przez Q1.6, lub (ii) w przypadku gdy Użytkownik 
pozostaje zawieszony z powodu braku płatności przez Klienta przez okres dłuższy niż 60 
(sześćdziesiąt) dni. 

3. Skutek rozwiązania umowy. Po rozwiązaniu niniejszej Umowy z jakiegokolwiek powodu zgodnie 
z postanowieniami niniejszej Umowy, w momencie jej skutecznego rozwiązania: (i) Użytkownik nie 
będzie już uprawniony do dostępu do Aplikacji i/lub Platformy ani do korzystania z innych funkcji 
lub Wyników oferowanych przez Aplikację lub za jej pośrednictwem; (ii) Q1.6 może usuwać dane 
związane z Kontem użytkownika, w tym m.in. Treści Użytkownika lub Wyniki, z Aplikacji i/lub 
Platformy, oraz (iii) wszystkie prawa i obowiązki Q1.6 lub użytkownika wynikające z niniejszej 
Umowy wygasają, z wyjątkiem tych praw i obowiązków wynikających z tych sekcji, które zostały 
wyraźnie określone w art. 16.7. 

 

 16. Różne 
Siła wyższa. Q1.6 nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niepowodzenie lub 
opóźnienie w wypełnianiu swoich zobowiązań w odniesieniu do Aplikacji, jeżeli takie 
opóźnienie lub niepowodzenie jest spowodowane przyczynami wykraczającą poza naszą 
kontrolę, w tym m.in. katastrofy naturalne, wojnę, strajki lub spory pracownicze, embarga, 
nakazy rządowe, awarie związane z telekomunikacją, siecią, komputerami, serwerem lub 
Internetem, nieuprawniony dostęp stron trzecich do systemów informatycznych Q1.6 lub 
jakiekolwiek inne przyczyny wykraczające poza rozsądną kontrolę Q1.6 (dalej: „Zdarzenie 
Siły Wyższej”). Powiadomimy użytkownika o charakterze Zdarzenia Siły Wyższej oraz 
wpływie na naszą zdolność do wypełniania naszych zobowiązań wynikających z niniejszej 
Umowy oraz o planie ograniczenia skutków takiego Zdarzenia Siły Wyższej. 

1. Całość Umowy. Niniejsza Umowa (w tym Polityka Prywatności) stanowi całość porozumienia i 
uzgodnień między Użytkownikiem a Q1.6 w odniesieniu do przedmiotu niniejszej Umowy i 
zastępuje wszelkie wcześniejsze ustne lub pisemne umowy, oświadczenia lub porozumienia 
między Stronami dotyczące przedmiotu niniejszej Umowy. Żadne oświadczenie, gwarancja, 
przyrzeczenie lub umowa jakiegokolwiek rodzaju, które nie zostało wyraźnie określone w niniejszej 
Umowie, nie będzie miało wpływu na wyraźne warunki i postanowienia niniejszej Umowy ani nie 
będzie wykorzystywane do ich interpretacji, zmiany lub ograniczenia. 

2. Rozdzielność postanowień. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy z 
jakiegokolwiek powodu zostanie uznane za nieważne lub nieegzekwowalne, pozostałe 
postanowienia niniejszej Umowy pozostaną egzekwowalne, a nieważne lub nieegzekwowalne 
postanowienie zostanie uznane za zmienione, tak aby było ważne i możliwe do wyegzekwowania 
w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo. 

3. Odstąpienie od dochodzenia swoich praw. Niewykonanie któregokolwiek z postanowień 
Umowy nie stanowi zrzeczenia się tego ani żadnego innego postanowienia. 
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4. Cesja. Użytkownik nie może cedować ani przekazywać niniejszej Umowy ani żadnych praw ani 

obowiązków żadnej stronie trzeciej. Q1.6 ma swobodę: (i) przeniesienia lub przypisania (części) 
swoich zobowiązań lub praw wynikających z Umowy na jedną ze swoich spółek powiązanych, 
oraz (ii) zlecenia podwykonawstwa lub pomocy w wykonaniu niniejszej Umowy swoim spółkom 
powiązanym, poszczególnym wykonawcom i zewnętrznym dostawcom usług bez uprzedniego 
powiadomienia Użytkownika. 

5. Korespondencja. Wszystkie powiadomienia Q1.6 przeznaczone do odbioru przez użytkownika 
będą uważane za dostarczone i skuteczne, jeśli te powiadomienia zostaną udostępnione w Q1.6 
w Aplikacji. 

6. Okres obowiązywania postanowień po wygaśnięciu umowy. Art. 7, 12, 13, 15, 16.8 pozostają 
w mocy po wypowiedzeniu lub wygaśnięciu niniejszej Umowy. 

7. Obowiązujące prawo i właściwość sądów. Niniejsza Umowa podlega wyłącznie prawu 
belgijskiemu i jest interpretowana zgodnie z nim, bez wprowadzania w życie jakichkolwiek zasad 
kolizyjnych. W przypadku powstania jakiegokolwiek sporu dotyczącego niniejszej Umowy 
wyłączną jurysdykcję mają sądy i trybunały w Antwerpii. 

 
Ostatnia aktualizacja: marzec 2020 r. 
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