
 

 

Regulamin korzystania z aplikacji NIPCheck 
 

Wersja 1.1 

Niniejszy dokument określa warunki korzystania przez Państwa z aplikacji 

NIPcheck udostępnianej przez MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy 

spółka doradztwa podatkowego sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-542) 

przy ul. Mokotowskiej 49, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII 

Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000202032, NIP: 5213287732 

(„MDDP”).  

1. Definicje 

“Regulamin” oznacza niniejszy dokument określający warunki świadczenia 

Usług, stanowiący integralną część Umowy. 

“Aplikacja” lub “NIPCheck” oznacza oprogramowanie, do którego majątkowe 

prawa autorskie przysługują MDDP i które jest dostarczane przez MDDP 

zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie. 

“Konto Użytkownika” - Profil Klienta stanowiący wydzielony element Aplikacji, 

umożliwiający korzystanie z Aplikacji, udostępniany Klientowi po autoryzacji. 

Autoryzacja odbywa się poprzez podanie właściwego hasła i identyfikatora, 

nadanego Klientowi po podpisaniu Umowy. 

“Państwo”, „Osoba”, “Klient” – osoba fizyczna lub prawna będąca stroną 

umowy o świadczenie Usług, której integralną część stanowi niniejszy 

Regulamin, korzystająca z Aplikacji, niebędąca konsumentem w rozumieniu 

art. 221 Kodeksu Cywilnego. 

„Umowa” – umowa o świadczenie Usług zawarta pomiędzy MDDP a Klientem. 

„Usługi” – usługi dostarczane Klientowi polegające na umożliwieniu Klientowi 

korzystania z Aplikacji, pozwalającej na dokonywanie masowej weryfikacji 

poprawności numeru NIP oraz potwierdzenia czy dany NIP/VAT UE znajduje się 

w rejestrze aktywnych podatników VAT, poprzez uzyskanie danych dostępnych 

w bazach danych zawartych na stronach Komisji Europejskiej (VIES) 
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http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?locale=pl oraz 

Ministerstwa Finansów https://ppuslugi.mf.gov.pl/_/  

2. Licencja 

Na warunkach określonych w Regulaminie, MDDP udziela Klientowi 

niewyłącznej licencji do używania Aplikacji.  

Licencja nie jest ograniczona terytorialnie. Licencja jest ograniczona czasowo 

w ramach wybranego przez Klienta okresu subskrypcji.  

Przez używanie rozumiane będzie korzystanie ze wszystkich dostępnych 

funkcjonalności Aplikacji na jednym lub więcej (w zależności od liczby 

zakupionych licencji) urządzeniu jednocześnie w wewnętrznych celach 

biznesowych Klienta. 

MDDP nie przenosi żadnego tytułu ani jakichkolwiek praw własności do 

Aplikacji poza udzieleniem licencji na warunkach określonych w Regulaminie 

oraz nie sprzedaje żadnych praw do Aplikacji. Dla uniknięcia wątpliwości, 

potwierdza się, że Regulamin nie zawiera żadnych domniemanych licencji. 

MDDP może oferować aktualizację lub nowe wersje Aplikacji, z zastrzeżeniem, 

że może to każdorazowo wymagać zmiany Umowy lub zawarcia nowej umowy 

oraz wniesienia dodatkowej opłaty. Po dokonaniu aktualizacji Aplikacji, licencja 

na Aplikację we wcześniejszej wersji może ulec wygaśnięciu.  

Klient akceptuje fakt, że Aplikacja oraz jej zaktualizowane wersje podlegają 

warunkom licencyjnym obowiązującym w momencie akceptacji Regulaminu lub 

odpowiednio zmiany Umowy lub zawarcia nowej umowy na aktualizację 

Aplikacji, udostępnionych przez MDDP. 

Klient nie może przekroczyć liczby licencji, stanowisk ani innych ograniczeń lub 

praw dotyczących korzystania z Aplikacji określonych w Regulaminie, Umowie, 

uzgodnionych z Klientem i przez niego opłaconych.  

Klient przyjmuje do wiadomości, że MDDP może monitorować przestrzeganie 

przez Klienta ograniczeń i praw dotyczących używania Aplikacji.  

Licencja na Aplikację jest nieprzenoszalna. Klientowi nie wolno udzielać 

sublicencji, cedować, przekazywać, wynajmować ani dzierżawić licencji, chyba, 

że uzyska na to uprzednią pisemną zgodę MDDP. 
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Rozszerzenie możliwości korzystania z Aplikacji na osoby lub podmioty inne niż 

Klient, wymaga uprzedniej pisemnej zgody MDDP i może wymagać 

dodatkowych licencji i opłat. 

Licencja na Aplikację jest udzielana Klientowi na czas określony w Umowie - 

„Okres subskrypcji”, z zastrzeżeniem możliwości jej wypowiedzenia przez 

MDDP w przypadku naruszenia warunków licencji.  

Zabronione jest wykorzystywanie Aplikacji w celach innych niż przewidzianych 

w warunkach licencyjnych, w tym w szczególności wykorzystywanie Aplikacji 

do wprowadzania treści o charakterze bezprawnym. 

3. Charakterystyka i ograniczenia  

Aplikacja dostarczana jest na zasadzie „as is”, co oznacza, że MDDP nie 

gwarantuje, że Aplikacja będzie funkcjonować bez błędów i przerw, tym 

bardziej, że jej prawidłowe funkcjonowanie jest uzależnione od działania 

portali informacyjnych i rozwiązań funkcjonujących niezależnie od MDDP, jak 

również że Aplikacja będzie funkcjonować prawidłowo w przypadku nie 

zapewnienia minimalnych warunków technicznych koniecznych dla 

prawidłowego działania Aplikacji. MDDP będzie dokładać starań aby usunąć 

ewentualne nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Aplikacji.  

Aplikacja przeznaczona jest do wykorzystywania przez Klientów dla ich 

wewnętrznych celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, przy 

czym Klient jest świadomy i akceptuje, że MDDP nie będzie ponosić 

jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu decyzji gospodarczych 

podejmowanych przez Klienta w związku z informacjami i danymi uzyskanymi 

poprzez korzystanie z Aplikacji. 

Całkowita odpowiedzialność MDDP ogranicza się do poprawiania błędów 

wynikających z działania Aplikacji do 14 dni od momentu zgłoszenia, przy 

czym jeżeli MDDP nie będzie w stanie naprawić błędów w powyższym terminie 

ze względu na przyczyny niezależne od MDDP, Klient będzie mógł 

wypowiedzieć umowę w terminie natychmiastowym. 

Całkowita odpowiedzialność z tytułu dostarczenia Klientowi Aplikacji, jest 

ograniczona wyłącznie do szkód rzeczywistych, jednak nie więcej niż do 

łącznej kwoty wynagrodzenia MDDP, otrzymanego przez MDDP od Klienta. 

Odpowiedzialność z tytułu utraconych korzyści jest wyłączona. 
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MDDP poza gwarancją określoną wprost w Regulaminie, nie udziela żadnych 

innych gwarancji w tym gwarancji przydatności do określonego celu. 

4. Opłaty 

Za korzystanie z Aplikacji Klient będzie ponosił miesięczną stałą opłatę 

podstawową w wysokości zgodnej z Umową (ewentualnie podwyższoną o 

dodatkowe wynagrodzenie uzależnione od liczby weryfikowanych numerów 

NIP/VAT-UE, na zasadach określonych w Umowie). 

Faktury MDDP wystawiane będą na koniec danego miesiąca, w trakcie którego 

była świadczona usługa. Klient zgadza się na otrzymywanie faktur MDDP w 

formie elektronicznej. Faktury MDDP będą płatne na rachunek bankowy 

wskazany w fakturze w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Klienta.  

W wypadku nieterminowego regulowania zobowiązań, Klient zostanie 

obciążony kosztem odsetek, w wysokości odsetek ustawowych.  

Wszystkie płatności przewidziane w Umowie będą podlegać waloryzacji 

zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych 

(w dalszej części Umowy zwany: wskaźnik inflacji), ogłaszanym corocznie w 

Dzienniku Urzędowym RP "Monitor Polski B" za rok poprzedni. Pierwsza 

waloryzacja będzie miała miejsce na podstawie wskaźnika inflacji za rok 2017 i 

będzie miała zastosowanie od dnia 1 stycznia 2018 r. Kolejne zmiany będą 

dokonywane rocznie, w miesiącu ogłoszenia wskaźnika inflacji za rok 

poprzedni, ze skutkiem od dnia 1 stycznia każdego roku.  

5. Okres obowiązywania  

Umowa jest zawarta na Okres subskrypcji określony w Umowie. Powyższy 

okres może zostać przedłużony poprzez zmianę Umowy lub zawarcie nowej 

Umowy. Po upływie Okresu subskrypcji, Umowa przekształca się w umowę 

zawartą na czas nieokreślony z 30 dniowym okresem wypowiedzenia. 

W przypadku wypowiedzenia Umowy ze względu na okoliczności leżące po 

stronie Klienta, żadne opłaty pobrane przez MDDP nie będą zwracane. 

Niezależnie od powyższych postanowień, Umowa może zostać wypowiedziana 

w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta warunków 

licencji.  
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6. Reklamacje 

Zgłoszenia dotyczące niewykonania lub nienależytego świadczenia Usług przez 

MDDP należy zgłaszać na adres elektroniczny: nipcheck@mddp.pl. 

Każdorazowo zgłoszenie powinno zawierać dane Klienta takie jak: imię i 

nazwisko osoby kontaktowej oraz numer NIP firmy oraz dokładny opis sytuacji 

będącej podstawą reklamacji jak również ewentualne  propozycje co do 

rozstrzygnięcia sytuacji będącej podstawą reklamacji.  

MDDP udziela odpowiedzi na zgłoszenie w terminie 14 dni od daty jego 

otrzymania, a w przypadku otrzymania zgłoszenia nie zawierającego informacji 

wymaganych do jego rozpatrzenia, zwróci się do Klienta o przekazanie 

dodatkowych informacji oraz rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od 

otrzymania informacji uzupełniających. 

7. Dane Osobowe 

1. MDDP przetwarza dane identyfikacyjne Klienta jako administrator 

(„Dane Osobowe Klienta” oraz dane wprowadzone przez Klienta do Aplikacji w 

związku z korzystaniem z jej funkcjonalności jako podmiot przetwarzający 

(„Powierzone Dane Osobowe”).  

2. Przetwarzanie Powierzonych Danych Osobowych odbywa się na 

udokumentowane polecenie Klienta, przez które rozumiana jest Umowa 

określająca szczegółowe warunki świadczenia Usług. Powierzone Dane 

Osobowe będą przetwarzane przez MDDP wyłącznie w celu i zakresie 

niezbędnym do wykonania Umowy. Wprowadzone przez Klienta do Aplikacji 

dane nie mające charakteru danych osobowych będą przetwarzane przez 

MDDP w celach analitycznych i statystycznych oraz innych celach zgodnych z 

właściwymi przepisami prawa i nie dłużej niż przez okres obowiązywania 

Umowy. MDDP co do zasady nie będzie przetwarzać innych danych niż 

wprowadzanych przez Klienta w ramach korzystania z Aplikacji. 

3. Ze względu na specyfikę Usług podanie Danych Osobowych Klienta jest 

niezbędne do prawidłowego świadczenia Usług.  

4. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści Danych Osobowych 

Klienta oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu odnośnie do przetwarzania. 

Klient ma także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeśli uzna, iż 

mailto:@mddp.pl
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przetwarzanie Danych Osobowych Klienta przez MDDP narusza przepisy o 

ochronie danych osobowych.   

5. Dane Osobowe Klienta wprowadzane dobrowolnie do formularza 

rejestracyjnego oraz zbierane przez MDDP podczas korzystania z Aplikacji 

będą przetwarzane przez MDDP w następujących celach: 

- nawiązania, zmiany lub rozwiązania umowy dotyczącej świadczenia Usług 

oraz ich realizacji, w tym wysyłki zamówionych materiałów na podstawie art. 6 

ust. 1 pkt b RODO i nie dłużej niż do czasu wygaśnięcia roszczeń w związku z 

Umową; 

- realizacji prawnie uzasadnionych interesów MDDP (na podstawie art. 6 ust. 1 

pkt f RODO), tj. promocji i reklamy działalności, usług i produktów MDDP oraz 

podmiotów z grupy MDDP (nie dłużej niż do czasu zgłoszenia sprzeciwu), 

odpowiedzi na przesyłane do MDDP wiadomości i zapytania, monitorowania 

ruchu w ramach Aplikacji, zapewnienia jej prawidłowego i optymalnego 

funkcjonowania, dochodzenia ewentualnych roszczeń, archiwizacji w celach 

ochrony interesu prawnego MDDP (nie dłużej niż do czasu realizacji tych 

celów). W zakresie celów związanych z ochroną interesu prawnego MDDP ma 

prawo przetwarzać dane w sposób zautomatyzowany, w tym posługując się 

profilowaniem na zasadach opisanych w Regulaminie. 

6. MDDP zbiera tylko te Dane Osobowe Klienta, które są niezbędne i 

odpowiednie do wypełnienia określonych powyżej celów. MDDP będzie je 

przechowywać nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji tych celów. 

7. MDDP może udostępniać Dane Osobowe Klienta podmiotom trzecim 

(odbiorcom), którzy współpracują z MDDP w zakresie administrowania i 

utrzymania Aplikacji i świadczenia Usług oraz świadczą na rzecz MDDP usługi 

związane z bieżącą działalnością MDDP, w szczególności usługi prawne, 

podatkowe, księgowe, informatyczne, marketingowe, windykacyjne, ochrony i 

inne. Wszystkie te podmioty MDDP zobowiązuje do tego, by spełniały 

standardy ochrony danych , które są im udostępniane adekwatnie do celu i 

charakteru przetwarzania i na poziomie analogicznym do określonego w 

niniejszym Regulaminie. 

8. Klient odpowiada za wypełnianie we własnym zakresie wszelkich 

obowiązków, w tym informacyjnych, przewidzianych przepisami prawa o 
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ochronie danych osobowych, w stosunku do osób, których dotyczą Powierzone 

Dane Osobowe.  

9. MDDP zapewnia, że upoważni do przetwarzania Danych Osobowych 

Klienta i Powierzonych Danych Osobowych jedynie osoby, które zobowiążą się 

do zachowania tajemnicy co do tych danych. 

10. Ze względu na specyfikę świadczonych Usług, MDDP korzysta z usług 

dostawców technologii i usług informatycznych, w tym podmiotów z grupy 

MDDP tj. FlexiSolutions sp. z o.o Sp.k. oraz podmiotów spoza EOG tj. Microsoft 

Corporation Inc. oraz jej podmioty zależne, które będą przetwarzały 

Powierzone Dane Osobowe. Klient wyraża na powyższe ogólną pisemną zgodę, 

a MDDP zapewnia, że podmioty te zobowiązane będą do:  

- przetwarzania powierzonych danych osobowych z zachowaniem warunków 

określonych Regulaminem i właściwymi przepisami w tym Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), 

- zapewnienia poziomu środków technicznych i organizacyjnych 

zapewniających ochronę danych osobowych, adekwatnego do charakteru 

świadczonych usług i zakresu danych. 

W przypadku podmiotów spoza EOG, będą one stosowały standardowe 

klauzule umowne zgodnie z Decyzją Komisji 2010/87/UE w sprawie 

standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych 

osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w krajach 

trzecich na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. 

Urz. UE L 39 s. 5 z 12.02.2010), wydanej w dniu 5 lutego 2010 r.  

MDDP poinformuje Klienta o nowym podmiocie, na rzecz którego ma zamiar 

dokonać dalszego powierzenia Powierzonych Danych Osobowych. Klient w 

ciągu 3 dni roboczych może zgłosić sprzeciw dotyczący dalszego powierzenia 

od momentu otrzymania ww. powiadomienia. Brak reakcji będzie 

równoznaczny z akceptacją podwykonawcy MDDP. 

11. MDDP, uwzględniając charakter, zakres i cele przetwarzania oraz ryzyko 

naruszenia praw i wolności osób fizycznych, podejmuje i wdraża środki 
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techniczne i organizacyjne adekwatne dla zapewnienia należytej ochrony 

przetwarzanych Danych Osobowych Klienta i Powierzonych Danych 

Osobowych. 

12. W odniesieniu do Powierzonych Danych Osobowych oraz z 

uwzględnieniem charakteru przetwarzania MDDP w miarę możliwości będzie 

pomagać Klientowi w wywiązaniu się z (i) obowiązku odpowiadania na żądania 

osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w 

rozdziale III RODO, jak również (ii) obowiązków określonych w art. 32–36 

RODO. 

13. W zakresie, w jakim ma to zastosowanie, oraz biorąc pod uwagę 

charakter przetwarzania, MDDP udostępni Klientowi wszelkie informacje 

niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO 

oraz umożliwi Klientowi lub audytorowi upoważnionemu przez Klienta 

przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji i przyczyni się do nich, o ile nie 

będzie wiązało się to z ujawnieniem danych osobowych lub informacji które 

dotyczą stron trzecich, w tym w szczególności objętych tajemnicą zawodową 

lub tajemnicą przedsiębiorstwa.  

14. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony Powierzonych Danych 

Osobowych MDDP bez zbędnej zwłoki zgłosi je Klientowi wskazując charakter, 

zakres i możliwe konsekwencje naruszenia, jak również zastosowane przez 

MDDP lub proponowane do zastosowania przez Klienta środki w celu 

zaradzenia naruszeniu. 

15. Powierzone Dane Osobowe wprowadzone przez Klienta do Aplikacji 

zostaną przez MDDP usunięte niezwłocznie po rozwiązaniu lub wygaśnięciu 

Umowy. 

16. Klient został poinformowany i akceptuje, że adresy poczty 

elektronicznej, którymi posługują się osoby działające w imieniu i na rzecz 

Klienta przy wykonaniu Umowy, udostępniane są na rzecz MDDP w procesie 

rejestracji Konta przez Klienta, dla zapewnienia możliwości komunikacji za 

pośrednictwem Aplikacji.  

17. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody przez Klienta, MDDP będzie 

mogło wysyłać Klientowi na wskazany adres e-mail informacje handlowe, w 

tym oferty i inne podobne komunikaty o charakterze komercyjnym związane z 

usługami świadczonymi przez MDDP lub podmioty z grupy MDDP.  
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18. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych 

przez podmioty współpracujące z MDDP w celach marketingowych, 

analitycznych i statystycznych.  

19. Wszystkie zgody wyrażone przez Klienta mogą być wycofane w 

dowolnym  momencie, jednak nie będzie miało to wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

20.  Niezależnie od powyższych postanowień Klient wyraża zgodę na 

przetwarzanie i analizowanie danych, które nie stanowią danych osobowych, 

zgromadzonych przez MDDP za pośrednictwem Aplikacji, dla celów 

statystycznych i analitycznych. 

8. Wymagania techniczne 

Korzystanie z pełnej funkcjonalności Aplikacji możliwe jest na urządzeniu 

końcowym posiadającym dostęp do sieci Internet, wyposażonym w jedną z 

poniższych przeglądarek internetowych  

·                         Microsoft Internet Explorer wersje od 7.0 

·                         Mozilla Firefox wersje od 14, 

·                         Google Chrome wersje od 19, 

·                         Apple Safari wersje od 5. 

Przeglądarka internetowa powinna mieć włączoną obsługę plików cookies oraz 

JavaScript. 

9. Postanowienia końcowe 

1. Umowa i Regulamin podlegają prawu polskiemu i zgodnie z nim będą 

interpretowane. 

2. Wszelkie spory pomiędzy Klientem a MDDP rozstrzygane będą 

polubownie, przy czym o ile rozstrzygnięcie w tym trybie nie będzie 

możliwe w ciągu 60 dni od daty jego zaistnienia, będą one rozstrzygane 

przez Sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę MDDP. 
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3. MDDP jest uprawniona do jednostronnej zmiany Regulaminu w 

przypadku zaistnienia ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uważa 

się: 

a) wprowadzenie nowych przepisów prawnych oraz uchylenie lub 

zmiana przepisów prawnych już obowiązujących mających wpływ na 

świadczenie Usług przez MDDP i funkcjonowanie Aplikacji; 

b) dostosowanie Regulaminu do koniecznych zmian wprowadzanych w 

systemie informatycznym jak również związanych ze zmianą zakresu 

świadczonych Usług; 

c) zaprzestanie świadczenia Usług przez MDDP. 

4. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie MDDP poinformuje o tym 

Użytkowników poprzez opublikowanie za pośrednictwem Aplikacji lub 

wysłania na adres e-mail przypisany do Konta Użytkownika ogłoszenia z 

informacją o zmianie i adresem strony internetowej, na której 

publikowany jest Regulamin. 

5. Zmiana Regulaminu ze skutkiem dla zawartej z Użytkownikiem Umowy 

wywołuje skutek po upływie czternastu dni od powiadomienia o zmianie 

Regulaminu Użytkownika będącego stroną Umowy, o ile wcześniej 

Użytkownik nie oświadczy, iż tę umowę wypowiada – w formie 

pisemnego oświadczenia lub e-maila wysłanego na adres 

nipcheck@mddp.pl 

6. Obowiązująca wersja Regulaminu jest dostępna na Portalu. 

7. Klient nie jest uprawniony do przenoszenia praw z Umowy bez 

uprzedniej pisemnej zgody MDDP. 

8. Z wyłączeniem zamówienia, które doprecyzowuje szczegóły związane z 

wariantem Aplikacji wybranej przez Klienta, Regulamin oraz Umowa 

określają w sposób wyczerpujący warunki współpracy Klienta i MDDP w 

zakresie świadczenia przez MDDP Usług. 


