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UMOWA LICENCJI NA KORZYSTANIE Z PRODUKTÓW MDDP 

(dalej: Licencja) 

1. DEFINICJE 

1.1. Ilekroć w Licencji mowa jest o: 

1.1.1. Aktualizacji - należy przez to rozumieć dostosowywanie Produktu do zmian 

obowiązujących przepisów lub poprawianie jego funkcjonalności, dokonywane przez 

MDDP. 

1.1.2. Danych Osobowych – należy przez to rozumieć dane osobowe w rozumieniu art. 

4 pkt 1 RODO. 

1.1.3. Dostosowaniu - należy przez to rozumieć dostosowywanie Produktu do 

indywidualnych potrzeb Klienta. 

1.1.4. Kliencie – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę, w tym osobę prawną, 

jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa 

przyznaje zdolność prawną lub osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, 

któremu MDDP udziela Licencji na korzystanie z Produktu. 

1.1.5. Koncie Klienta – dotyczy tylko wybranych Produktów, do korzystania z których 

niezbędne jest posiadanie Konta Klienta – należy przez to rozumieć profil Klienta 

stanowiący wydzielony element Produktu, umożliwiający korzystanie z Produktu, 

udostępniany Klientowi po autoryzacji. Autoryzacja odbywa się poprzez podanie 

właściwego loginu i hasła Klientowi.  

1.1.6. Licencji – należy przez to rozumieć niniejszą umowę na korzystanie z Produktów. 

1.1.7. MDDP – należy przez to rozumieć „MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy" 

Spółka Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie (00-542), przy ul. 

Mokotowskiej 49, lok. I piętro, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 

Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 

0000755371, posiadającą NIP: 5213287732, nr REGON: 015699764 i kapitał 

zakładowy w wysokości 100 150 zł w całości wpłacony, numer telefonu: (+48) 22 

322 68 88, adres e-mail: digital@mddp.pl. 

1.1.8. MDDP Tax Manager – należy przez to rozumieć dodatek do programu Microsoft 

Excel, w ramach którego MDDP udostępnia Klientowi Produkty.  

1.1.9. Produkcie lub Produktach – należy przez to rozumieć oprogramowanie 

dostarczane przez MDDP, na które w zależności od wyboru Klienta składa się jeden, 

kilka lub wszystkie poniższe Produkty: 

1.1.9.1. MDRcheck – oprogramowanie umożliwiające Klientowi identyfikację 

schematów podatkowych oraz automatyczne wypełnianie formularza w 

przypadku konieczności zgłoszenia schematu podatkowego do 

Ministerstwa Finansów, 

1.1.9.2. VATcheck – oprogramowanie umożliwiające Klientowi weryfikację 

merytoryczną plików JPK VAT , 

1.1.9.3. NIPcheck – oprogramowanie umożliwiające Klientowi weryfikację 

numerów NIP kontrahenta, 

1.1.9.4. NIPcheck WEB– oprogramowanie umożliwiające Klientowi weryfikację 

numerów NIP kontrahenta poprzez aplikację udostępnioną na witrynie 

http://nipcheck.pl/  , 

1.1.9.5. WHITEcheck – oprogramowanie umożliwiające Klientowi weryfikację 

numeru konta bankowego na białej liście podatników, 

http://nipcheck.pl/
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1.1.9.6. WHITEcheck WEB – oprogramowanie umożliwiające 

Klientowi  weryfikację numeru konta bankowego na białej liście 

podatników udostępnioną na witrynie https://whitecheck.pl/  

1.1.9.7. CheckJPK – oprogramowanie umożliwiające Klientowi  weryfikację 

merytoryczną plików JPK Fatkura, JPK Ksiegi Rachunkowe, JPK Magazyn 

oraz JPK Wyciągi Bankowe oraz spójność danych pomiędzy strukturami, 

1.1.9.8. Generator JPK – oprogramowanie umożliwiające Klientowi na 

generowanie plików JPK w strukturze JPK_V7M oraz JPK_V7K, 

1.1.9.9. Smart TP – oprogramowanie umożliwiające Klientowi automatyczne 

generowanie dokumentacji cen transferowych. 

1.1.10. RODO - Rozporządzenie 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. 

1.1.11. Serwis – należy przez to rozumieć serwis internetowy „MDDP Digital” dostępny na 

stronie internetowej www.mddpdigital.pl . 

1.1.12. Strona – należy przez to rozumieć MDDP lub Klienta. 

1.1.13. Warunki Indywidualne – należy przez to rozumieć wybrany przez Klienta 

indywidualnie czas trwania Licencji na Produkt, opłatę za korzystanie z Produktu 

oraz liczbę stanowisk, na których program jest Klientowi udostępniany (w 

przypadku wybranych Produktów). Możliwe do wyboru przez Klienta Warunki 

Indywidualne określone są w Serwisie, Klient dokonuje wyboru interesujących go 

Warunków Indywidualnych na etapie składania w Serwisie zamówienia na Produkt. 

Warunki Indywidualne są integralną częścią Licencji. 

2. KORZYSTANIE Z PRODUKTÓW 

2.1. Licencja zawiera postanowienia stosowane do wszystkich Produktów łącznie oraz 

postanowienia mające zastosowanie do poszczególnych Produktów, które znajdują się 

odpowiednio w punktach oznaczonych nazwą danego Produktu w treści Licencji. 

2.2. W zależności od wyboru Klienta, Klient ma prawo do korzystania z jednego, kilku lub 

wszystkich Produktów na warunkach określonych w Licencji oraz w Warunkach 

Indywidualnych.  

2.3. Wszystkie Produkty udostępniane są Klientowi w ramach MDDP Tax Manager poprzez 

wysłanie Klientowi linku z możliwością pobrania Produktów na adres e-mail wskazany przez 

Klienta podczas składania zamówienia w Serwisie. 

2.4. NIPcheck i WHITEcheck mogą być Klientowi udostępniane w formie aplikacji webowej lub w 

ramach MDDP Tax Manager – w zależności od wyboru Klienta na etapie składania zamówienia 

na Produkt w Serwisie. Warunki Indywidualne każdej z form udostępniania NIPcheck i 

WHITEcheck określone są w Serwisie. 

2.5. W odniesieniu do każdego Produktu w okresie Licencji MDDP: 

2.5.1. udostępnia Produkt na warunkach Licencji i Warunków Indywidualnych, 

2.5.2. wspiera Klienta we wdrożeniu i uruchomieniu Produktu, 

2.5.3. dokonuje Aktualizacji – zakres i częstotliwość Aktualizacji należą do decyzji MDDP, 

do Aktualizacji zastosowanie mają postanowienia Licencji, chyba że Strony 

postanowią inaczej na piśmie pod rygorem nieważności, 

2.5.4. oferuje wsparcie techniczne polegające na weryfikacji i naprawie błędów zgodnie z 

postanowieniami pkt 12 Licencji. 

https://whitecheck.pl/
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2.6. W przypadku, gdy niektóre formularze w Produktach stają się nieaktualne w związku ze 

zmianami w prawie - aktualizacja formularzy wykorzystywanych w Produktach będzie trwać: 

2.6.1. do 5 dni roboczych w przypadku nieznacznych zmian w formularzach, np.  dodanie 

nowych pól wymagających wypełnienia (do 5 nowych pól);  

2.6.2. do 10 dni roboczych w przypadku konieczności zmiany formularzy w znacznym stopniu 

lub w całości, np. dodanie nowej wymaganej sekcji do zaraportowania, zmiana 

kolejności sekcji, dodanie więcej niż 5 nowych pól wymagających zaraporotwania.  

2.7. Na życzenie Klienta MDDP może dokonać Dostosowania Produktu w zakresie i na warunkach 

odrębnie ustalonych pomiędzy Stronami w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w tym 

za dodatkowym wynagrodzeniem. Do Dostosowań zastosowanie mają postanowienia 

Licencji, chyba że Strony postanowią inaczej na piśmie pod rygorem nieważności. 

2.8. MDDP uprawniona jest do wprowadzania nowych funkcjonalności lub wersji Produktów, przy 

czym MDDP zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych funkcjonalności lub wersji 

Produktów pod warunkiem zmiany Licencji, zawarcia z Klientem dodatkowej umowy lub 

uiszczenia przez Klienta dodatkowego wynagrodzenia. Do nowych funkcjonalności i wersji 

Produktów zastosowanie będą mieć postanowienia Licencji, chyba że Strony postanowią 

inaczej na piśmie pod rygorem nieważności. 

3. MDRcheck  

3.1. MDRcheck umożliwia identyfikację schematów podatkowych na wewnętrzne potrzeby Klienta 

w oparciu o dane, które Klient samodzielnie wprowadzi do Produktu poprzez wypełnienie 

ankiety.  

3.2. Po przeprowadzeniu identyfikacji czy dane uzgodnienie jest schematem podatkowym,  

w przypadku konieczności zgłoszenia schematu podatkowego następuje zautomatyzowany 

proces wypełnienia formularza. W oparciu o dane wprowadzone przez Klienta MDRcheck 

wyświetla informację o terminie w jakim należy zaraportować schemat podatkowy do 

Ministerstwa Finansów. 

3.3. MDRcheck przechowuje wszystkie zaraportowane schematy podatkowe, do których Klient ma 

dostęp w dowolnym momencie. 

3.4. MDRcheck umożliwia generowanie dokumentów w postaci *.xml, który jest gotowy do 

wysłania do Ministerstwa Finansów. 

3.5. Wygenerowana przez MDRcheck identyfikacja schematu podatkowego i późniejsze 

ewentualne wypełnienie formularza zapisywane jest we wskazanej przez Klienta lokalizacji. 

Historia identyfikacji schematu podatkowego wraz z jej parametrami zapisuje się w bazie 

danych. Aplikacja może działać na dwóch środowiskach baza danych SQL Serwer minimum 

2012 lub baza danych w formacie ACCDB – standardowo dostępna przy wykupionej licencji 

Microsoft Office.  

3.6. Dostęp do identyfikacji schematu podatkowego i późniejszego ewentualnego wypełnienia 

formularza oraz do wszystkich innych danych wprowadzonych przez Klienta do MDRcheck ma 

wyłącznie Klient. Po uzgodnieniu z MDDP Klient może nadać MDDP dostęp do dokumentacji 

związanych z raportowaniem schematów podatkowych i danych zgromadzonych w MDRcheck 

w celu umożliwienia MDDP przygotowania oferty dopasowanej do potrzeb Klienta. 

3.7. Za bezpieczeństwo wygenerowanej przez MDRcheck dokumentacji oraz lokalnej bazy danych  

z konfiguracją dokumentacji odpowiada Klient. 

3.8. Korzystanie z pełnej funkcjonalności MDRcheck możliwe jest na urządzeniu końcowym 

posiadającym dostęp do sieci Internet, wyposażonym w: 

3.8.1. System Windows, 

3.8.2. Pakiet Microsoft Office z Excelem 2007 lub nowszym, 

3.8.3. Wspólny dysk – przy korzystaniu z Produktu przez więcej niż jednego użytkownika, 
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3.8.4. Bazę danych SQL Serwer 2012 lub nowsza, 4GB RAM, procesor 1 GHz, wielkość bazy 

danych min. 1GB. , strona kodowania 1250, Collation .-Polish_CI_AS lub bazę danych 

w formacie MS Access. (format ACCDB). 

4. VATcheck  

4.1. VATcheck umożliwia dokonanie testów merytorycznych oraz technicznych na dodanych przez 

użytkownika plikach JPK w formacie XML w ramach dedykowanego dodatku do Excela MDDP 

Tax Manager 

4.2. VATcheck generuje raporty z weryfikacji w celu wykazania dochowania należytej staranności 

4.3. Korzystanie z pełnej funkcjonalności VATcheck możliwe jest na urządzeniu końcowym 

posiadającym dostęp do sieci Internet, wyposażonym w: 

4.3.1. System Windows 

4.3.2. Pakiet aplikacji biurowych Microsoft Office (wersja 2007 lub nowsza) 

5. NIPcheck  

5.1. NIPcheck umożliwia weryfikację polskich i unijnych numerów NIP w bazie Ministerstwa 

Finansów i bazie VIES w ramach dedykowanego dodatku do Excela MDDP Tax Manager. 

5.2. Możliwe jest wskazania dowolnej daty weryfikacji dla polskich numerów  NIP, ale nie 

wcześniejszej niż 01-01-2015 

5.3. Użytkownik aplikacji w każdej chwili ma dostęp do wygenerowanych raportów. 

5.4. Korzystanie z pełnej funkcjonalności NIPcheck możliwe jest na urządzeniu końcowym 

posiadającym dostęp do sieci Internet, wyposażonym w: 

5.4.1. System Windows 

5.4.2. Pakiet aplikacji biurowych Microsoft Office (wersja 2007 lub nowsza) 

6. NIPcheck  WEB 

6.1. NIPcheck umożliwia weryfikację polskich i unijnych numerów NIP w bazie Ministerstwa 

Finansów i bazie VIES w ramach aplikacji webowej dostępnej na stronie nipcheck.pl . 

6.2. Możliwe jest wskazania dowolnej daty weryfikacji dla polskich numerów  NIP, ale nie 

wcześniejszej niż 01-01-2015 

6.3. Użytkownik aplikacji w każdej chwili ma dostęp do wygenerowanych raportów. 

6.4. Korzystanie z pełnej funkcjonalności NIPcheck możliwe jest na urządzeniu końcowym 

posiadającym dostęp do sieci Internet, wyposażonym w: 

6.4.1. System Windows 

6.4.2. Pakiet aplikacji biurowych Microsoft Office (wersja 2007 lub nowsza) 

7. WHITEcheck  

7.1. WHITEcheck umożliwia weryfikację numerów kont bankowych według tzw. „Białej listy 

podatników” w ramach dedykowanego dodatku do Excela MDDP Tax Manager. 

7.2. Możliwe jest wskazania dowolnej daty weryfikacji dla polskich numerów  NIP, ale nie 

wcześniejszej niż 01-01-2015 

7.3. Użytkownik aplikacji w każdej chwili ma dostęp do wygenerowanych raportów. 

7.4. Korzystanie z pełnej funkcjonalności WHITEcheck możliwe jest na urządzeniu końcowym 

posiadającym dostęp do sieci Internet, wyposażonym w: 

7.4.1. System Windows 

7.4.2. Pakiet aplikacji biurowych Microsoft Office (wersja 2007 lub nowsza) 
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8. WHITEcheck WEB 

8.1. WHITEcheck umożliwia weryfikację numerów kont bankowych według tzw. „Białej listy 

podatników” w ramach aplikacji webowej dostępnej na stronie whitecheck.pl. 

8.2. Możliwe jest wskazania dowolnej daty weryfikacji dla polskich numerów  NIP, ale nie 

wcześniejszej niż 01-01-2015 

8.3. Użytkownik aplikacji w każdej chwili ma dostęp do wygenerowanych raportów. 

8.4. Korzystanie z pełnej funkcjonalności WHITEcheck możliwe jest na urządzeniu końcowym 

posiadającym dostęp do sieci Internet, wyposażonym w: 

8.4.1. System Windows 

8.4.2. Pakiet aplikacji biurowych Microsoft Office (wersja 2007 lub nowsza) 

9. CheckJPK  

9.1. CheckJPK pozwala na analizę i weryfikację merytoryczną oraz techniczną danych zawartych 

w plikach JPK – w tym plikach JPK VAT, JPK Magazyn, JPK Faktura, JPK Księgi Rachunkowe, 

JPK Wyciągi Bankowe w ramach dedykowanego dodatku do Excela MDDP Tax Manager.  

9.2. Aplikacja wykonuje również testy sprawdzające zgodność pomiędzy strukturami. i pomaga w 

zapewnieniu bezpieczeństwa w rozliczeniach podatkowych. 

9.3. Korzystanie z pełnej funkcjonalności CheckJPK możliwe jest na urządzeniu końcowym 

posiadającym dostęp do sieci Internet, wyposażonym w: 

9.3.1. System Windows, 

9.3.2. Pakiet aplikacji biurowych Microsoft Office (wersja 2007 lub nowsza) 

10. Generator JPK  

10.1. Generator JPK jest narzędziem, które pozwala na generowanie pliku JPK VAT w strukturze 

JPK_V7M oraz JPK_V7K w ramach dedykowanego dodatku do Excela MDDP Tax Manager 

10.2. Użytkownik ma możliwość wygenerowania nowej struktury – poprzez stworzenie nowego 

pliku JPK VAT, import pliku JPK_VAT3, import pliku JPK_V7M oraz import z danych źródłowych 

zdefiniowanych przez klienta. 

10.3. Korzystanie z pełnej funkcjonalności Generatora JPK możliwe jest na urządzeniu końcowym 

posiadającym dostęp do sieci, wyposażonym w: 

10.3.1. System Windows 

10.3.2. Pakiet aplikacji biurowych Microsoft Office (wersja 2007 lub nowsza) 

11. Smart TP 

11.1. Smart TP umożliwia automatyczne generowanie dokumentacji cen transferowych w oparciu o 

dane, które Klient samodzielnie wprowadzi do Smart TP w ramach dedykowanego dodatku do 

Excela MDDP Tax Manager. 

11.2. Warunki Indywidualne korzystania ze Smart TP określają możliwość korzystania przez Klienta 

ze Smart TP oraz usług powiązanych w zakresie kilku dostępnych pakietów, szczegółowo 

określonych w Warunkach Indywidualnych dla Smart TP w Serwisie. Do usług powiązanych 

odpowiednie zastosowania mają w szczególności pkt 14 Licencji.  

11.3. Smart TP łączy się z serwerem MDDP w celu sprawdzenia ważności Licencji oraz pobrania 

aktualnej konfiguracji dla wybranej przez Klienta dokumentacji cen transferowych. Dane 

Klienta nie są przesyłane na serwer MDDP. 

11.4. Wygenerowana przez Smart TP dokumentacja cen transferowych zapisywana jest we 

wskazanej przez Klienta lokalizacji. Historia wygenerowanej dokumentacji wraz z jej 

parametrami domyślnie zapisuje się w automatycznie tworzonej lokalnej bazie danych MS 



 

6 
 

Access we wskazanej przez Klienta lokalizacji. Na prośbę Klienta (oraz przy dodatkowym 

wynagrodzeniu ustalanym indywidulanie) dane mogą być zapisywane do wskazanej przez 

niego bazie danych (np. Serwer SQL).  

11.5. Dostęp do wygenerowanej dokumentacji cen transferowych i wszystkich innych danych 

wprowadzonych przez Klienta do Smart TP ma wyłącznie Klient. Po uzgodnieniu z MDDP Klient 

może nadać MDDP jednorazowy dostęp do dokumentacji i danych zgromadzonych w Smart 

TP w celu umożliwienia MDDP przygotowania oferty dopasowanej do potrzeb Klienta. Klient za 

pomocą Smart TP wysyłałby do MDDP, specjalną wiadomość email zawierającą informacje na 

temat danych zgromadzonych w ramach Smart TP (zgodnie ze stanem faktycznym na dzień 

przekazania danych). Po przekazaniu danych przez Klienta, MDDP nadal nie będzie miało 

ciągłego dostępu do informacji zgromadzonych w Smart TP (w tym nie będzie miało dostępu 

do danych zebranych w Smart TP w czasie następującym już po pierwotnym przekazaniu 

danych na rzecz MDDP), chyba że Klient ponownie zdecyduje o nadaniu MDDP kolejnego 

jednorazowego dostępu do zgromadzonych danych (na takich samych zasadach). 

11.6. Za bezpieczeństwo wygenerowanej przez Smart TP dokumentacji oraz lokalnej bazy danych z 

konfiguracją dokumentacji odpowiada Klient. 

11.7. Niezależnie od wersji posiadanego pakietu, MDDP zapewnia aktualizację wzorców 

dokumentacji w przypadku zmian wynikających z nowelizacji przepisów dot. cen 

transferowych (w przypadku zmian, które nie będą fundamentalne). Natomiast w przypadku 

fundamentalnej zmiany przepisów dotyczących cen transferowych (tj. przepisów gruntownie 

wpływających zakres informacji oraz elementów wymaganych do uwzględnienia w ramach 

dokumentacji cen transferowych), aktualizacja dokumentacji wzorcowych podlegać będzie 

odrębnej wycenie – w tym zakresie pkt 2.5.3 Licencji nie ma zastosowania. Pkt 2.6 Licencji 

nie stosuje się. Do Aktualizacji stosuje się przepisy Licencji, chyba że Strony uzgodnią inaczej 

w formie pisemnej pod rygorem nieważności.   

11.8. Korzystanie z pełnej funkcjonalności Smart TP możliwe jest na urządzeniu końcowym 

posiadającym dostęp do sieci Internet, wyposażonym w: 

11.8.1. System operacyjny Windows (w przypadku korzystania z innego systemu 

operacyjnego możliwe jest odpowiednie skonfigurowanie Produktu przy dodatkowym 

wynagrodzeniu ustalanym indywidualnie), 

11.8.2. Pakiet aplikacji biurowych Microsoft Office (wersja 2007 lub nowsza). 

12. WSPARCIE TECHNICZNE 

12.1. Zgłoszenia dotyczące nieprawidłowości w korzystaniu z Produktu należy zgłaszać pocztą 

elektroniczną na adres: digital@mddp.pl. Każdorazowo zgłoszenie powinno zawierać 

następujące dane Klienta: imię i nazwisko osoby kontaktowej po stronie Klienta, NIP Klienta i 

opis błędu.  

12.2. MDDP udzieli odpowiedzi na zgłoszenie, o którym mowa w pkt 12.1 Licencji, w dni robocze w 

terminie 48 godzin od daty jego otrzymania, a w przypadku otrzymania zgłoszenia 

niezawierającego informacji wymaganych do jego rozpatrzenia, MDDP zwróci się do Klienta o 

przekazanie informacji uzupełniających i rozpatrzy reklamację w dni robocze w terminie 48 

godzin od otrzymania wszystkich informacji uzupełniających. Termin, o którym mowa powyżej 

ulega zawieszeniu w dni wolne od pracy i swój ponowny bieg rozpoczyna z początkiem 

kolejnego dnia roboczego. 

12.3. MDDP zobowiązuje się do usunięcia ewentualnych nieprawidłowości wynikających z: 

12.3.1. błędów krytycznych, tj. błędów w kodzie Produktu uniemożliwiających całkowicie  

korzystanie z Produktu - niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 72 godzin od 

otrzymania zgłoszenia nieprawidłowości przez Klienta; 

mailto:digital@mddp.pl
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12.3.2. błędów poważnych, tj. błędów w kodzie Aplikacji, które nie pozwalają na korzystanie z 

wybranych funkcji Produktu - niezwłocznie, w ale nie później niż w ciągu 6 dni roboczych 

od otrzymania zgłoszenia nieprawidłowości przez Klienta; 

12.3.3. błędów drobnych, tj. błędów w kodzie Produktu niestanowiących przeszkody w 

korzystaniu z Produktu -  niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od 

otrzymania zgłoszenia nieprawidłowości przez Klienta. 

12.4. Poniżej znajduje się lista przykładowych błędów Produktu w odniesieniu do poszczególnych 

Produktów. 

 

Produkt Błąd krytyczny Błąd poważny Błąd drobny 

VATcheck 
1. Błąd importu JPK 
2.  Brak  przeliczania testów 
3. Brak wyników testów  

1. Błędne wyniki testów 
2. Błędne pokazywanie 
zaimportowanych JPK 
3. Brak możliwości 
porównania JPK z jego 
korektą 
4. Brak możliwości 
wygenerowania dokumenty 
PDF potwierdzającego 
wykonanie testów. 

1. Błędne formatowanie 
danych 

CHECKjpk 
1. Błąd importu JPK 
2.  Brak  przeliczania testów 
3. Brak wyników testów  

1. Błędne wyniki testów 
2. Błędne pokazywanie 
zaimportowanych JPK 

1. Błędne formatowanie 
danych 

Generator 
JPK 

1. JPK nie zgodny ze schemą XSD 
2. Błąd podczas generowania JPK 

1. Błąd podczas importowania 
danych źródłowych 

1. Błędne formatowanie 
danych 

WHITEcheck 

1. Brak możliwości sprawdzenia 
numeru rachunku bankowego 
niezwiązany z działaniem API 
Ministerstwa Finansów 
2. Brak możliwości zalogowania się 
do aplikacji 

1. Brak możliwości odczytu 
historycznego raportu   
2. Błędne ustawienie daty 
weryfikacji  
3. Brak możliwości 
sprawdzenie historii numeru 

1. Błędne formatowanie 
danych 

NIPcheck 

1. Brak możliwości sprawdzenia 
numeru NIP niezwiązany z 
działaniem API Ministerstwa 
Finansów  
2. Brak możliwości zalogowania się 
do aplikacji 

1. Brak możliwości odczytu 
historycznego raportu   
2. Błędne ustawienie daty 
weryfikacji  
3. Brak możliwości 
sprawdzenie historii numeru 

1. Błędne formatowanie 
danych 
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SAFETYcheck 

1. Brak możliwości dodania 
nowego zdarzenia gospodarczego 
do weryfikacji dochowania 
należytej staranności 
2. Brak możliwości wygenerowania 
dokumentu potwierdzającego 
dochowanie należytej staranności 

1. Brak możliwości odczytu 
historycznego raportu 

1. Błędne formatowanie 
danych 

SMART TP 

1. Błąd podczas generowanie i 
tworzenia dokumentacji cen 
transferowych 
2. Błąd podczas wgrywania 
historycznych dokumentacji 

1. Błąd podczas dodawania 
załączników 

1. Błędne formatowanie 
danych 

MDRcheck 

1. Wygenerowanie dokumentu 
zgłoszeniowego MDR nie 
spełniającego walidację techniczną 
2. Brak możliwości wczytania 
historycznego zgłoszenia 
 

1. Możliwość dodawania 
załączników 
2. Problem z wgraniem listy 
klientów 
3. Nieprawidłowe 
uprawnienia osób do 
wykonywania poszczególnych 
akcji 
4. Brak możliwości 
wygenerowania PDF do 
dokumentu zgłoszeniowego 
MDR. 

1. Błędne formatowanie 
danych 

 

 

12.5. Konieczność dokonania zmiany formularzy wykorzystywanych w Produktach wynikająca ze 

zmiany przepisów prawa nie stanowi błędu krytycznego. 

13. PRAWA AUTORSKIE 

13.1. Wszelkie autorskie prawa majątkowe do Produktów, w tym do Dostosowań i Aktualizacji, 

przysługują MDDP. 

13.2. Na warunkach określonych w Licencji MDDP udziela Klientowi niewyłącznej, nieograniczonej 

terytorialnie Licencji na korzystanie z Produktu, Dostosowań i Aktualizacji, i ich wszystkich 

funkcjonalności w zakresie uzgodnionych Warunków Indywidualnych.  

13.3. MDDP nie przenosi na Klienta żadnych autorskich praw majątkowych, ani nie udziela Klientowi 

żadnych innych praw do Produktów, z wyjątkiem Licencji na Warunkach Indywidualnych. 

Klient nie jest uprawniony do korzystania z Produktów w celach i w sposób inny niż wskazany 

w Licencji. W szczególności zabronione jest wykorzystywanie Produktu do wprowadzania treści 

o charakterze bezprawnym. 

13.4. Klient nie jest uprawniony do udzielania dalszych licencji na korzystanie z Produktów, 

Dostosowań lub Aktualizacji, udostępniania Produktów, Dostosowań lub Aktualizacji 

jakimkolwiek osobom trzecim na jakiejkolwiek podstawie prawnej, ani do przenoszenia 

jakichkolwiek praw przysługujących mu z tytułu Licencji bez uprzedniej pisemnej zgody MDDP.  

13.5. Klient nie jest uprawniony do dokonywania analizy konstrukcji Produktów, Dostosowań, 

Aktualizacji, algorytmów, ani do tłumaczenia, dostosowywania, modyfikacji Produktów, 

Dostosowań lub Aktualizacji, lub jakichkolwiek ich elementów (w tym plików lub kodów 

źródłowych), z wyłączeniem przypadków, w których takie operacje są dozwolone przez 

bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa oraz pod warunkiem, że Klient bezwzględnie 

zastosuje się do tych przepisów, włączając w to zakres, w którym przepisy zezwalają na 

dokonywanie takich operacji. Klient nie jest uprawniony do usuwania żadnych oznaczeń lub 
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komunikatów dotyczących praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw, ani też 

jakichkolwiek odniesień do nich, znajdujących się w Produktach, Dostosowaniach lub 

Aktualizacjach lub na nośnikach materialnych, na którym Produkty są dostarczane. 

13.6. Jakiekolwiek naruszenia praw przysługujących MDDP w odniesieniu do Produktów, 

Dostosowań lub Aktualizacji, w tym praw autorskich, lub udostępnienie Aplikacji osobom 

trzecim będzie traktowane jako istotne naruszenie Licencji, upoważniające MDDP do 

wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym, o którym mowa w pkt 18.3 Licencji oraz 

stanowić będzie podstawę do skorzystania przez MDDP ze wszelkich środków prawnych 

przysługujących MDDP w takim przypadku w celu ochrony interesu prawnego MDDP na 

podstawie przepisów obowiązującego prawa. 

13.7. Klient przyjmuje do wiadomości, że MDDP może monitorować przestrzeganie przez Klienta 

Licencji. W tym celu MDDP wedle własnego wyboru będzie uprawniona do przeprowadzenia 

audytu (zdalnie lub na miejscu) w terminie uzgodnionym z Klientem lub może zwrócić się do 

Klienta z prośbą o pisemne wyjaśnienia odnośnie przestrzegania warunków Licencji, a Klient 

będzie zobowiązany do udzielenia odpowiedzi w ciągu 14 dni od otrzymania zapytania MDDP. 

Dodatkowo raz w miesiącu (w trakcie pierwszego skorzystania  dodatku MDDP Tax Manager 

w danym miesiącu) – klucz licencyjny Klienta jest aktualizowany poprzez podłączenie się do 

API MDDP. Podczas aktualizacji klucza licencyjnego MDDP pobiera dodatkowo numer IP, z 

którego zostało wykonana weryfikacja klucza licencyjnego. 

13.8. Prawami MDDP nie są objęte żadne inne poza Produktami elementy programu Microsoft Excel 

lub inne elementy dostarczane przez Microsoft Inc. stanowiące elementy Produktów. 

Korzystanie z Microsoft Excel lub jego części podlega warunkom licencji udzielanych przez 

podmioty trzecie, za których przestrzeganie, w tym ponoszenie odpowiednich opłat, 

odpowiada Klient. MDDP nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. 

14. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

14.1. Produkty dostarczane są na zasadzie „as is”, co oznacza, że MDDP nie gwarantuje, że Produkty 

będą funkcjonować bez błędów i przerw, tym bardziej jeśli ich prawidłowe funkcjonowanie jest 

uzależnione od działania narzędzi funkcjonujących niezależnie od MDDP np. udostępniane 

powszechnie bazy danych MF lub VIES. MDDP nie gwarantuje, że Produkty będą funkcjonować 

prawidłowo w przypadku niezapewnienia minimalnych warunków technicznych koniecznych 

dla prawidłowego działania Produktów. MDDP będzie dokładać starań w celu usunięcia 

ewentualnych nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem Produktów.  

14.2. Klient będzie uprawniony do żądania proporcjonalnego zmniejszenia wynagrodzenia o czas 

przez który nie będzie mógł korzystać z Produktów w wyniku przerwy w ich funkcjonowaniu 

albo wystąpienia poważnych błędów uniemożliwiających korzystanie z nich. Jeżeli czas przez 

który Klient nie będzie mógł korzystać z Aplikacji będzie dłuższy niż 3 dni robocze MDDP jest 

obowiązana do uwzględnienia żądania Klienta w tym zakresie.  

14.3. Produkty przeznaczone są do wykorzystywania przez Klienta dla jego wewnętrznych celów 

związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, przy czym Klient jest świadomy i 

akceptuje, że MDDP nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności z tytułu błędów w 

wygenerowanej przez Produkty dokumentacji, nieprawidłowych lub nieprawdziwych informacji 

wprowadzonych przez Klienta do Produktów, decyzji gospodarczych podejmowanych przez 

Klienta na podstawie informacji i danych uzyskanych w związku z korzystaniem z Produktów, 

ani za prawidłowe wypełnianie przez Klienta obowiązków wynikających z przepisów prawa, w 

szczególności przepisów dotyczących raportowania schematów podatkowych, przepisów 

dotyczących cen transferowych, czy zasad dochowania przez Klienta obowiązku należytej 

staranności.  

14.4. Korzystanie z Produktów nie zwalnia Klienta z obowiązku weryfikacji poprawności 

wprowadzanych do Produktów informacji i danych, ani z obowiązku weryfikacji poprawności 

dokonanej za pośrednictwem Produktów identyfikacji schematów podatkowych,  
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wygenerowanej za pośrednictwem Produktów dokumentacji, w tym dokumentacji cen 

transferowych 

14.5. Całkowita odpowiedzialność MDDP za szkody powstałe w wyniku korzystania z Produktów 

będące skutkiem błędów w kodzie Produktu, kodzie Dostosowań lub kodzie Aktualizacji lub w 

wyniku świadczenia usług powiązanych z Produktami ograniczona jest do szkód rzeczywistych 

powstałych z winy umyślnej MDDP. Wysokość odszkodowania powinna odpowiadać wysokości 

szkody, lecz nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia faktycznie otrzymanego przez 

MDDP za Produkt będący przyczyną powstania szkody, ustalonego na podstawie faktur 

zapłaconych  przez Klienta. Klient nie będzie również dochodzić jakichkolwiek roszczeń od 

pracowników, współpracowników, zleceniobiorców czy innych osób współpracujących z MDDP. 

14.6. Poza gwarancjami określonymi wprost w Licencji, MDDP nie udziela żadnych innych gwarancji 

związanych z funkcjonowaniem Produktów, w tym gwarancji przydatności Produktów do 

określonego celu. 

15. ZAKAZ DOSTARCZANIA TREŚCI BEZPRAWNYCH 

15.1. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta za pośrednictwem Produktów treści o charakterze 

bezprawnym oraz wykorzystywanie Produktów przez Klienta w sposób sprzeczny z prawem 

lub dobrymi obyczajami. 

16. POUFNOŚĆ 

16.1. Żadna z poufnych informacji uzyskana przez MDDP od Klienta za pośrednictwem Produktów 

nie zostanie udostępniona osobom niewspółpracującym z MDDP. 

17. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

17.1. O ile nie będzie to niezbędne dla realizacji Usług przez MDDP, Klient nie będzie udostępniał 

MDDP Danych Osobowych, w formie innej niż w formie zanonimizowanej. MDDP przetwarza 

jako administrator Dane Osobowe obejmujące dane identyfikacyjne Klienta, dane 

udostępnione w związku z korzystaniem z Produktów np. dane o użytkownikach lub inne 

identyfikujące Klienta w związku z korzystaniem z Produktów np. adres IP, MDDP przetwarza 

jako administrator w sytuacji, gdy przetwarzanie to ma na celu przygotowanie oferty 

dopasowanej do potrzeb Klienta w kolejnych latach świadczenia usług lub na potrzeby 

potwierdzenia uprawnień do korzystania z Licencji przez Klienta. Dane osobowe przetwarzane 

przez MDDP jako administratora zwane są dalej łącznie „Niepowierzonymi Danymi 

Osobowymi”.  

17.2. MDDP na żadnym etapie świadczenia Usług nie będzie przetwarzać, w tym uzyskiwać 

lub oczekiwać uzyskania od Klienta dostępu do danych osobowych dotyczących klientów 

Klienta lub innych danych przetwarzanych w związku z korzystaniem z Produktów przez 

Klienta, dla których wymagane byłoby zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych 

osobowych, o której mowa w art. 28 RODO, chyba, że będzie to niezbędne do świadczenia 

usług objętych Licencją. W zakres przetwarzanych danych mogą wchodzić dane 

identyfikacyjne pracowników lub reprezentantów Klienta lub jego klientów takie jak imię, 

nazwisko, e-mail, numer telefonu, stanowisko, zwane dalej „Powierzonymi Danymi 

Osobowymi”. W stosunku do Powierzonych Danych Osobowych MDDP zobowiązane jest do:  

17.2.1 przetwarzania ich wyłącznie i zgodnie z udokumentowanym poleceniem 

Klienta,  

17.2.2 zobowiązania wszystkich osób działających w imieniu MDDP do zachowania do 

poufności, 

17.2.3 zapewnienia adekwatnych środków organizacyjnych i technicznych dla 

zapewnienia bezpieczeństwa Danych Osobowych  

17.2.4 zaangażowania podmiotów w charakterze podmiotów podprzetwarzających z 

uwzględnieniem wymogów RODO, 
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17.2.5 wdrożenia środków niezbędnych do wsparcia Klienta w realizacji praw osób, 

których Dane Osobowe przetwarza MDDP, 

17.2.6 wsparciu w miarę możliwości w wywiązaniu się z obowiązków Klienta jako 

administratora określonych w art. 32 – 36 RODO,  

17.2.7 w zależności od decyzji Klienta i technicznych możliwości zwrotu bądź 

usunięcia powierzonych Danych Osobowych, 

17.2.8 dostarczenia informacji niezbędnych dla wykazania zgodności w ramach 

świadczenia usług objętych Licencją z RODO. 

17.3. Klient oświadcza, że jest uprawniony do przekazania Danych Osobowych udostępnianych bądź 

powierzanych MDDP, a także przekaże niezbędne informacje na temat takiego wykorzystania 

Danych Osobowych osobom, których Dane Osobowe zostały przekazane MDDP, zgodnie z 

wymogami RODO. 

17.4. Ze względu na specyfikę Usług podanie Niepowierzonych Danych Osobowych, o których mowa 

powyżej, przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowego świadczenia usług 

objętych Licencją.  

17.5. Wprowadzone przez Klienta do Produktu dane niemające charakteru Danych Osobowych będą 

przetwarzane przez MDDP w celach analitycznych i statystycznych oraz w innych celach 

zgodnych z właściwymi przepisami prawa i nie dłużej niż przez okres obowiązywania Umowy.  

17.6. Klientowi, w zakresie w jakim uprawnień tych nie wyłączają obowiązujące przepisy prawa 

regulujące w szczególności przetwarzanie Danych Osobowych przez doradców podatkowych, 

radców prawnych i adwokatów, przysługuje w stosunku do Niepowierzonych Danych 

Osobowych prawo dostępu do treści tych danych oraz prawo żądania ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania. Klient ma także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (np. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeśli uzna, iż przetwarzanie Niepowierzonych Danych 

Osobowych przez MDDP w związku z Umową narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

17.7. Niepowierzone Dane Osobowe będą przetwarzane przez MDDP w następujących celach: 

17.8. nawiązania, zmiany, realizacji lub rozwiązania Umowy oraz jej realizacji (na podstawie art. 6 

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

z Licencją); 

17.9. 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 Produktów oraz przestrzegania 

warunków Licencji, zapewnienia prawidłowego  

i optymalnego funkcjonowania Produktów, 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. 

17.10. MDDP zbiera od Klienta tylko te Niepowierzone Dane Osobowe, które są niezbędne i 

odpowiednie do wypełnienia określonych powyżej celów. MDDP będzie je przechowywać nie 

dłużej niż jest to konieczne do realizacji tych celów. 

17.11. MDDP może udostępniać Niepowierzone Dane Osobowe podmiotom trzecim, którzy 

współpracują z MDDP w zakresie niezbędnym do administrowania i utrzymania Produktów i 

świadczenia usług objętych Licencją 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 Licencji. Klient wyraża 
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zgodę na podpowierzenie Powierzonych Danych Osobowych podmiotom trzecim 

podprocesorom, którzy współpracują z MDDP w zakresie niezbędnym do administrowania i 

utrzymania Produktów i świadczenia usług objętych Licencją tj. podmioty świadczące usługi 

informatyczne. 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 Licencji.     

17.12. MDDP zapewnia, że upoważni do przetwarzania Niepowierzonych Danych Osobowych  

jedynie osoby, które zobowiążą się do zachowania tajemnicy co do tych danych. Ze względu 

na specyfikę świadczonych Usług, MDDP korzysta z usług dostawców technologii i usług 

informatycznych, w tym Microsoft Azzure oraz ich podmioty zależne. Klient wyraża na 

powyższe ogólną pisemną zgodę, a MDDP zapewnia, że podmioty te zobowiązane będą do:  

17.13. przetwarzania powierzonych danych osobowych z zachowaniem warunków określonych 

Regulaminem i właściwymi przepisami, w tym RODO, 

17.14. zapewnienia poziomu środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę 

danych osobowych, adekwatnego do charakteru świadczonych usług i zakresu danych. 

17.15. 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. 

17.16. MDDP poinformuje Klienta o nowym podmiocie, na rzecz którego ma zamiar dokonać dalszego 

powierzenia 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. 

17.17. MDDP, uwzględniając charakter, zakres i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw  

i wolności osób fizycznych, podejmuje i wdraża środki techniczne i organizacyjne adekwatne 

dla zapewnienia należytej ochrony przetwarzanych Niepowierzonych Danych Osobowych. 

17.18. 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. 

17.19. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez podmioty 

współpracujące z MDDP w celach marketingowych, analitycznych i statystycznych.  

17.20. 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. 

18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

18.1. Wszelkie zmiany, wypowiedzenie lub odstąpienie od Licencji wymagają formy pisemnej pod 

rygorem nieważności.  

18.2. Klient nie może bez uprzedniej pisemnej zgody MDDP przenieść jakichkolwiek praw lub 

obowiązków wynikających z Licencji na osobę trzecią.  

18.3. MDDP uprawniona jest do wypowiedzenia Licencji, ze skutkiem natychmiastowym w 

przypadku rażącego naruszenia przez Klienta postanowień Licencji, po bezskutecznym upływie 

dodatkowego terminu wyznaczonego Klientowi w wezwaniu do usunięcia naruszeń 

skierowanym przez MDDP do Klienta.. Wezwanie powinno zawierać uzasadnienie oraz krótki 

opis naruszenia. W takim przypadku Klient usunie Produkt w całości ze swojego systemu 

informatycznego, a MDDP zablokuje Klientowi dostęp do jego Konta Klienta. 

18.4. Z MDDP w związku z korzystaniem z Serwisu lub Produktów można skontaktować się za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres digital@mddp.pl  lub listownie na adres 
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siedziby MDDP wskazany w pkt 2.1 Regulaminu lub pod numerem telefonu: (+48) 22 322 68 

88. 

18.5. Prawem właściwym dla Licencji jest prawo polskie.  

18.6. Wszelkie spory związane z Umową pomiędzy Klientem a MDDP rozstrzygane będą polubownie. 

W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, właściwy do jego 

rozstrzygnięcia będzie Sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę MDDP.  

18.7. MDDP uprawniona jest do dokonywania zmian w Licencji, w szczególności w przypadku: 

18.7.1. wprowadzenia nowych przepisów prawa oraz uchylenia lub zmiany przepisów prawa 

już obowiązujących i mających wpływ na Produkty,  

18.7.2. wprowadzania zmian w Produktach, w tym zmian związanych z wprowadzaniem ich 

nowych funkcjonalności lub wersji,  

18.7.3. zaprzestania dostarczania Produktów przez MDDP.  

18.8. W przypadku dokonania zmiany postanowień Licencji, MDDP poinformuje o tym Klienta za 

pośrednictwem Produktu lub pocztą elektroniczną na adres e-mail Klienta. Zmiana Licencji 

wywołuje skutek po upływie 14 dni od powiadomienia o niej Klienta w sposób wskazany w 

zdaniu poprzednim o ile wcześniej Użytkownik nie złoży MDDP oświadczenia o wypowiedzeniu 

umowy na adres e-mail: digital@mddp.pl  lub pisemnie listem poleconym na adres siedziby 

MDDP.  

18.9. Niniejsza Licencja obowiązuje od dnia  18.05.2020.r. . 


