
ZASADY KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA „HOGART
CZYNNY PODATNIK TRAIL” – LICENCJA PRÓBNA

§1. Wyjaśnienie pojęć.

1. LICENCJOBIORCA  –  oznacza  podmiot,  wskazany  w  Formularzu
rejestracyjnym. 

2. LICENCJODAWCA – oznacza Hogart sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; 00-
673  Warszawa,  ul.  Koszykowa  60/62  lok.  43,  wpisaną  do  rejestru
przedsiębiorców  Krajowego  Rejestru  Sądowego  prowadzonego  przez  Sąd
Rejonowy  dla  m.  st.  Warszawy  w  Warszawie,  XII  Wydział  Gospodarczy
Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  numerem  KRS  0000022120,  REGON
012609306, NIP 527-02-02-093. 

3. Oprogramowanie  –  oznacza  program  komputerowy  „Hogart  Czynny
Podatnik  trial”,  umożliwiający  sprawdzenie  statusów  numerów  NIP
kontrahentów na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

§2. Warunki licencji.

1. Producentem  Oprogramowania  jest  LICENCJOBIORCA.  LICENCJOBIORCY
przysługuje pełnia autorskich praw majątkowych do Oprogramowania.  

2. Licencja próbna na Oprogramowanie jest udzielana LICENCJOBIORCY przez
LICENCJODAWCĘ,  na  okres  próbny  (do  czasu  wygaśnięcia  serializacji,  o
czym  LICENCJOBIORCA  zostanie  poinformowany  za  pomocą  komunikatu
systemowego)  począwszy  od  dnia  pobrania  Oprogramowania  przez
LICENCJOBIORCĘ,  w  celu  sprawdzenia  przez  LICENCJOBIORCĘ  do  30
numerów nr NIP jednorazowo.

3. Prawo  korzystania  z  Oprogramowania  przysługuje  wyłącznie
LICENCJOBIORCY, na swój użytek wewnętrzny.

4. LICENCJOBIORCA nie może ujawniać informacji o Oprogramowaniu osobom
trzecim ani  przenieść praw wynikających z licencji  próbnej  na  jakąkolwiek
osobę trzecią.

5. Na  czas  trwania  licencji  próbnej  LICENCJOBIORCA  może  zainstalować
Oprogramowanie na sprzęcie komputerowym LICENCJOBIORCY. 

6. Licencja próbna na Oprogramowanie jest udzielana nieodpłatnie.

7. Licencja próbna na Oprogramowanie może być udzielona LICENCJOBIORCY
wyłącznie raz, chyba że LICENCJODAWCA zdecyduje inaczej.

8. Najpóźniej  z  dniem  wygaśnięcia  licencji  LICENCJOBIORCA  zaprzestanie
używania Oprogramowania, zniszczy Oprogramowanie oraz potwierdzi ten



fakt, na  piśmie  lub  z  za  pośrednictwem  poczty  elektronicznej,  przez
upoważnionego przedstawiciela. 

9. Wszelkie spory związane z Oprogramowaniem lub udzieloną licencją, które
nie  zostaną  rozstrzygnięte  polubownie,  zostaną  rozstrzygnięte  przez  sąd
powszechny ze względu na siedzibę LICENCJODAWCY. 

§3. Wymagania sprzętowe.

W celu  korzystania  z  Oprogramowania,  LICENCJOBIORCA  jest  zobowiązany
zapewnić następujące warunki dotyczące sprzętu komputerowego:

1) system operacyjny Windows 7/8/10 (32 lub 64 bit),
2) min. 4 GB RAM,
3) .NET 4.5
4) dostęp do Internetu. 

Niniejsze Zasady korzystania z oprogramowania „Hogart Czynny Podatnik trail”
– licencja próbna obowiązują od dnia 1.09.2017 roku.
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