
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRUSTED SHOPS  
Audyt ekspercki 

 

Szczegółowe punkty audytu  



 

 

 
 

 

Optymalne przygotowanie do audytu eksperckiego 
 

Lista ze szczegółowymi punktami pomoże Państwu w przygotowaniu się do audytu eksperckiego Trusted 

Shops. Dzięki niej mogą Państwo w szybki sposób zapoznać się z naszymi kryteriami. Jeśli któryś  

z wymienionych aspektów nie został jeszcze spełniony, mogą Państwo samodzielnie wprowadzić zmiany 

 w sklepie, korzystając z oferowanych przez nas materiałów. Ich wcześniejsza realizacja przyspieszy proces 

certyfikacji. Raport z audytu podzielony jest na dwie części: część z punktami obowiązkowymi (żółta) i część 

z punktami dobrowolnymi (niebieska). 

Jeśli również konsumenci mają możliwość dokonania zakupów w Państwa sklepie, zastosowanie znajdą 

wszystkie punkty oznaczone skrótem b2c (business to consumer). Jeśli kierują Państwo swoją ofertę 

wyłącznie do przedsiębiorców, liczba punktów podlegających audytowi redukuje się. W tym wypadku mogą 

się Państwo skoncentrować na punktach oznaczonych skrótem b2b (business to business). 

 



 

 

Punkty obowiązkowe 
 

A. Identyfikacja Sprzedawcy 

Nazwa i dane kontaktowe firmy b2c / b2b 

 
 

B. Prywatność 

Zabezpieczenie sklepu internetowego b2c / b2b 

Dostępność i transparentność polityki prywatności b2c / b2b 

 
 

C. Odstąpienie od umowy: rzeczy/usługi/treści cyfrowe 

Ogólne informacje o prawie do odstąpienia od umowy b2c 

Informacja na temat terminu na odstąpienie od umowy b2c 

Informacja na temat zasad wykonywania prawa odstąpienia od umowy b2c 

Informacja o kosztach przesyłki zwrotnej b2c 

 

 

D. Produkty, ceny i koszty 

Oferta sklepu zgodna z wymogami Trusted Shops b2c / b2b 

Cena b2c / b2b 

Transparentna informacja o kosztach dostawy b2c / b2b 

 

 

E. Dostawa i modele sprzedaży 

Transparentna informacja o czasie dostawy lub terminie wykonania usługi b2c 

Oferta skierowana wyłącznie dla klientów B2B b2b 

 

 

F. Proces składania zamówienia / E-mail potwierdzający zamówienie 

Transparentna strona podsumowująca zamówienie b2c / b2b 

E-mail potwierdzający złożenie zamówienia b2c / b2b 

Przegląd produktów i kosztów w e-mailu potwierdzającym zamówienie b2c / b2b 

 

 

G. Wersja mobilna sklepu 

Wersja mobilna / responsywna b2c / b2b 

 

 

H. Integracja Trustbadge 

Integracja Trustbadge b2c / b2b 



 

 

Punkty rekomendowane: 
 

a. Większa orientacja prokonsumencka 

Informacje o prawie do odstąpienia od umowy/ stosowanie ustawowych wzorów b2c 

Prawidłowe informacje o wyjątkach od prawa do odstąpienia oraz brak rażących ograniczeń  b2c 

Dodatkowe płatności wymagające zgody b2c / b2b 

Często stosowane klauzule niedozwolone b2c 

 

 

b. Większa spójność i przejrzystość przekazywanych informacji 

Jednolite i spójne informacje na temat kosztów i czasu dostawy oraz metod płatności b2c / b2b 

Transparentne dokumenty na stronie (regulamin/ polityka prywatności/ 
pouczenie o odstąpieniu od umowy) 

b2c / b2b 

Jednolite i spójne informacje w e-mailu potwierdzającym zamówienie b2c / b2b 

 

 

c. Większa transparentność w trakcie i po złożeniu zamówienia 

Transparentny i funkcjonalny proces składania zamówienia b2c / b2b 

Przycisk kończący proces składania zamówienia b2c 

Informacje zawarte w e-mailu potwierdzającym zamówienie b2c / b2b 

 

 

d. Większe bezpieczeństwo i wiarygodność 

Jakość wersji mobilnej sklepu b2c / b2b 

Oznaczenie obowiązkowych pól b2c / b2b 

Cookie banner z przyciskiem zgody/ poprawne checkboxy/ wysyłka treści handlowych b2c / b2b 

Ochrona nieletnich b2c / b2b 

 
 


