
Bezpieczeństwo zakupów w sieci
- jak nie dać się oszukać.
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Zalety zakupów online

• duży wybór produktów - w tym z zagranicy - bez konieczności wychodzenia z domu

• oszczędność czasu - zakupy w tramwaju lub w niedzielny wieczór

• oszczędność pieniędzy - możliwość porównania cen, skorzystania z promocji

• brak kontaktu z nachalnymi sprzedawcami i dzięki temu – wielka swoboda i brak 

skrępowania przy oglądaniu i kupowaniu

• większa łatwość w znalezieniu produktów „trudno dostępnych”

• możliwość poczytania opinii klientów na temat sprzedawcy i danego produktu przed 

zakupem - na forach, portalach zakupowych, w porównywarkach cen itp.

• brak kolejek, tłumów w sklepie i na parkingu

• szybka dostawa - wszystko dostarczone do domu lub mieszkania

• łatwość zwrotu nietrafionego produktu



Wady zakupów online

• wydłużony czas dostawy - upragnionego towaru nie otrzymujemy od razu, musimy czekać 

na dostawę, czasem kilka dni

• czasochłonność – mimo że sam zakup może być równie szybki jak w tradycyjnym sklepie, to 

jeśli będziemy chcieli porównać produkty konkurencji, a dodatkowo poczytać opinie 

internautów na temat jego jakości i samego sprzedawcy, wtedy czas bardzo się wydłuża

• nie możemy dotknąć i zobaczyć na żywo produktów

• brak możliwości przymierzenia odzieży, obuwia przed zakupem

• w razie niezadowolenia z otrzymanego towaru – konieczność ponoszenia kosztów jego 

odesłania (większość przypadków)

• nie zawsze istnieje możliwość zwrotów

• możliwość trafienia na nieuczciwych sprzedawców!



Jak bezpiecznie kupować w sieci?

• Sprawdź od kiedy sklep istnieje – web.archive.org

• Podszywanie się pod znane marki – zwróć uwagę na adres witryny

• Nieprawdopodobnie niskie ceny – porównaj z ofertami w porównywarce

• Dokładnie czytaj oferty

• Odznaki, ordery i wyróżnienia – sprawdź wiarygodność 

• Zweryfikuj opcje i koszty wysyłki

• Sprawdź czas realizacji i dostawy zamówienia

• Zweryfikuj, czy na stronie podano telefon kontaktowy

• Jeśli robisz pierwsze zakupy w danym sklepie, przeczytaj Regulamin!

www.nazwasklepu.pl
Vs.

www.nazwasklepu.com.pl

http://www.nazwasklepu.pl/
http://www.nazwasklepu.com.pl/


• Sprawdź dane firmy i upewnij się, że istnieje

• Czytaj opinie użytkowników o danym sklepie

• Sprawdź zasady zwrotów

• Sprawdź czy transmisja danych odbywa się w bezpiecznym połączeniu (protokół SSL)

• Nie zapomnij się wylogować

• Zachowaj korespondencję ze sprzedawcą

• Wystawiaj opinie po zrealizowanej transakcji

• Znaj swoje prawa – ochrona konsumenta w polskim prawie.

Jak bezpiecznie kupować w sieci?

HTTP     HTTPS
vs.



Jak Ceneo.pl dba o bezpieczeństwo
swoich użytkowników

Program Zaufane Opinie – system zbierania opinii o transakcjach w sklepach 

internetowych. Komentarze o sklepach publikowane są na podstawie ankiet 

wypełnianych przez osoby, które złożyły zamówienie on-line w sklepie objętym 

programem „Zaufanych Opinii”. Program funkcjonuje na Ceneo od marca 2009 roku.

Program Ochrony Kupujących – jego istotą jest wypłacanie rekompensat dla 

użytkowników, którzy nie otrzymali zakupionego towaru bądź otrzymali towar 

niezgodny z zamówieniem. POK na Ceneo funkcjonuje od czerwca 2010 roku.



Jak rozpoznać sklep,
który zbiera Zaufane Opinie?



Co oferujemy
w Programie Ochrony Kupujących?

Program Ochrony Kupujących zapewnia rekompensatę do 10 000 zł w przypadku, gdy:

• Nie otrzymał zakupionego towaru

• Zakupiony towar znacznie różni się od opisanego w ofercie

W ramach programu koszty związane z rekompensatą ponosi Ceneo, dzięki czemu osoby 
kupujące, a także sklepy nie są narażone na żadne straty finansowe.

Jakie warunki muszę spełnić, aby skorzystać
z Programu Ochrony Kupujących?

• Dokonać zakupu za pośrednictwem Ceneo.pl w usłudze „Kup 
Teraz”

• Potwierdzić objęcie transakcji Programem Ochrony Kupujących –
po zakończonej transakcji wysyłamy do kupujących maila z linkiem 
– potwierdzenie poprzez kliknięcie jest dla nas gwarancją, że 
zakup dokonany był poprzez Kup Teraz.



Metody oszustw

• Nieuczciwy sprzedawca

• Fałszywy sklep z protokołem https – sposób klasyczny

• Phishing – przechwytywanie danych (brak certyfikatu SSL)

• Pharming – strony klony lub nakładki

• Metoda salami

• Ransomware (rogueware lub scareware) – okup



Podejrzane sklepy



Podejrzane sklepy



Podejrzane sklepy



Zostałam oszukana – co robić?

1. Spróbuj zatrzymać przelew

2. Sprawdź kim jest właściciel sklepu 

Krajowy Rejestr Domen

3. Złóż zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa 
policja vs. prokuratura

4. Poszukaj innych poszkodowanych – pozew zbiorowy



Jak chronić dziecko w sieci?

1. W momencie publikacji zdjęcia na Facebooku, przestaje ono być Twoją własnością
2. Google Voice Search zapisuje wszystkie kiedykolwiek nagrane wyszukiwanie głosowe
3. Google Maps zapisuje historię lokalizacji, wie gdzie i kiedy podróżowaliście
4. Facebook zbiera o nas informacje dotyczące np.: lokalizacji, pokolenia, wykształcenia, 

układu mieszkania/domu, roku budowy domu, wartości nieruchomości, rodziców, 
matek oczekujących na potomstwo, matek w podziale na różne typy

Czy wiesz, że?



Co wie o nas Facebook?

Czy wiesz, że?1. Lokalizacja
2. Wiek
3. Pokolenie
4. Płeć
5. Język
6. Wykształcenie
7. Rodzaj wykształcenia
8. Szkoła
9. Pochodzenie etniczne
10. Przychód, wartość netto dochodu
11. Typ posiadanego mieszkania/domu
12. Wartość domu
13. Wielkość posiadłości
14. Liczba metrów kwadratowych twojej posiadłości 
mieszkalnej
15. Rok, w którym twój dom został zbudowany

16. Układ mieszkania/domu
17. Użytkownicy, którzy mają jakąś rocznicę w ciągu 30 dni
18. Użytkownicy, którzy znajdują się z dala od swojej rodziny
19. Użytkownicy, którzy w znajomych mają kogoś, kto ma jakąś 
rocznicę, oświadczył się lub ma rocznicę zawarcia związku 
małżeńskiego, ma wkrótce urodziny, lub niedawno się przeprowadził
20. Użytkownicy ze związkami na odległość
21. Użytkownicy w nowych związkach
22. Użytkownicy, którzy rozpoczęli nową pracę
23. Użytkownicy, którzy niedawno się zaręczyli
24. Użytkownicy, którzy niedawno zawarli związek małżeński
25. Użytkownicy, którzy niedawno się przeprowadzili
26. Użytkownicy, którzy wkrótce mają urodziny
27. Rodzice
28. Rodzice oczekujący na potomstwo
29. Matki, w podziale na różne typy
30. Użytkownicy, którzy angażują się w politykę



Co wie o nas Facebook?

Czy wiesz, że?31. Konserwatyści i liberałowie
32. Status związku
33. Twój pracodawca
34. Branża, w której pracujesz
35. Zajmowane stanowisko
36. Rodzaj biura, w którym pracujesz
37. Zainteresowania
38. Użytkownicy, którzy posiadają motocykle
39. Użytkownicy, którzy planują kupić samochód
40. Użytkownicy, którzy niedawno kupili jakąś część samochodową
41. Użytkownicy, którzy potrzebują usług samochodowych
42. Rodzaj i marka samochodu, który posiadasz
43. Rok produkcji twojego samochodu
44. Wiek samochodu
45. Ilość pieniędzy, jaką użytkownik planuje wydać na następny samochód
46. Gdzie użytkownik planuje kupić samochód
47. Ilu pracowników ma firma, w której pracujesz
48. Użytkownicy z własnymi małymi biznesami
49. Użytkownicy, którzy pracują w zarządach
50. Użytkownicy, którzy działają charytatywnie
51. System operacyjny komputera
52. Użytkownicy, którzy posiadają konsolę do gier
53. Użytkownicy, którzy tworzą Wydarzenia na Facebooku
54. Użytkownicy, którzy korzystali z Płatności Facebooka
55. Użytkownicy, którzy grają w gry planszowe
56. Użytkownicy, którzy korzystają z Płatności Facebooka ponad przeciętnie

56. Użytkownicy, którzy korzystają z Płatności Facebooka ponad przeciętnie
57. Użytkownicy, którzy są administratorami Stron na Facebooku
58. Użytkownicy, którzy niedawno wrzucali zdjęcia na Facebooka
59. Przeglądarka internetowa
60. Klient poczty e-mail 61. Miłośnicy nowych technologii
62. Ekspaci
63. Użytkownicy, którzy pracują w bankach i instytucjach finansowych
64. Użytkownicy, którzy inwestują (w podziale na rodzaj inwestycji)
65. Liczba linii kredytowych
66. Użytkownicy, którzy wydają więcej niż standardowo na wyposażenie wnętrz
67. Użytkownicy, którzy kupują produkty dla zwierząt
68. Użytkownicy, którzy często robią wydatki na dom
69. Użytkownicy, którzy kupują dużo online
70. Rodzaje restauracji, z jakich korzystają użytkownicy
71. Rodzaje sklepów, w jakich robią zakupy
72. Użytkownicy, którzy są skłonni kupować online ubezpieczenia, karty kredytowe, itd.
73. Długość życia w danym miejscu
74. Użytkownicy, którzy planują przeprowadzkę
75. Użytkownicy, którzy interesują się oglądaniem sportu
76. Użytkownicy, którzy często podróżują, lub pracują dla przyjemności
77. Użytkownicy, którzy podróżują miejskim transportem do pracy
78. Rodzaj wakacji, na jakie użytkownicy jeżdżą
79. Użytkownicy, którzy niedawno wrócili z podróży
80. Użytkownicy, którzy używali aplikacji podróżniczych
81. Użytkownicy, którzy udostępniali nieruchomość innym na wakacje



Jak chronić dziecko w sieci?

1. Pomyśl, zanim opublikujesz

2. Sprawdź, kto ma dostęp do publikowanych przez Ciebie informacji

3. Sprawdź regulaminy portali, na których publikujesz informacje

4. Ustaw kontrolę rodzicielską – Google Play, przeglądarka, Youtube

5. Zainwestuj w dobry program antywirusowy

6. Ustal z dzieckiem zasady korzystania z internetu

7. Uświadamiaj. Również interaktywnie.



Przydatne linki

• Prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/Search.aspx – czy firma istnieje? - CEIDG
• Whois.pl – kto jest właścicielem domeny? - Krajowy Rejestr Domen
• Web.archive.org – od kiedy sklep/strona istnieje?
• Avast.com/pl-pl/c-online-threats – Akademia Zagrożeń Online
• https://myactivity.google.com – historia aktywności na koncie Google
• https://116111.pl
• https://www.telefonzaufania.org.pl
• http://www.dzieckowsieci.pl/ - bezpłatny kurs internetowy dla rodziców
• https://sieciaki.pl/ - edukacja dla młodych internautów

https://myactivity.google.com/
https://116111.pl/
https://www.telefonzaufania.org.pl/
http://www.dzieckowsieci.pl/
https://sieciaki.pl/


Dziękujemy! ☺

Marzena Klisz Barbara Kowalczyk

Specjaliści ds. Współpracy z Partnerami Biznesowymi

partnerzy@ceneo.pl


