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Aspekty prawne

Czy Pana(i) sklep zarejestrował posiadaną bazę
danych osobowych klientów w GIODO
Nie (nie zamierzamy
tego robić), 7%

Nie, (ale zamierzamy zrobić
to w najbliższym
czasie), 40%

Nie wiem /trudno
powiedzieć, 11%

42 proc. badanych sklepów zarejestrowało posiadaną bazę

danych osobowych w GIODO, niemal tyle samo (40 proc. )
zamierza to zrobić w najbliższym czasie. Tylko 7 proc.
respondentów nie jest zainteresowanych rejestracją swoich baz.

Tak, 42%

Czy podczas tworzenia regulaminu sklepu korzystał
Pan(i) z:
Pomocy
prawnika/kancel
arii prawnej,
46%

Najwięcej, bo prawie połowa (46 proc.) badanych właścicieli ecommerce tworzyło regulamin sklepu korzystając z pomocy
prawników, niecałe 40 proc. wzorowało się na regulaminach

innych sklepów internetowych, 16 proc. radziło sobie inaczej.
Regulaminów
innych sklepów
dostępnych w
internecie, 38%

58
Inne , 16%
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Aspekty prawne

Czy obowiązujący obecnie zakres ochrony
konsumentów dokonujących zakupów w sklepach
internetowych uważa Pan(i) za:

Na pytanie, czy obowiązujący zakres ochrony e-konsumentów

jest odpowiedni 68 proc. badanych odpowiedziało pozytywnie,
26 proc. uznało go za zbyt wygórowany a tylko 6 proc. nie miało

Raczej
wystarczający,
22%

Zdecydowanie
wystarczający,
46%

Nie
wiem/trudno
powiedzieć, 6%

zdania.

Raczej
wygórowany,
12%
Zdecydowanie
wygórowany, 14%

Czy Pana(i) sklep miał w ciągu ostatniego roku jakąś
sprawę sporną z klientem sklepu?

Niewielka część (jedna szósta) właścicieli e-sklepów przyznało się
w badaniu do toczeniu z klientem sporu, z czego 5 proc. spraw

Nie, 86%

trafiło na wokandę, 9 proc. udało się rozwiązać spór poza sądem.
Zdecydowana większość (86 proc.) badanych nie miała w zeszłym
roku większych konfliktów z konsumentami.

58

Tak – zakończyła się
na drodze
pozasądowej, 9%
Tak – zakończyła
się w sądzie, 5%

Co nakręca eCommerce? – raport z badania

31

Aspekty prawne

Tylko 4 proc. spośród biorących udział w badaniu właścicieli

Czy w Pana(i) sklepie spotkał się Pan(i) z:

sklepów internetowych spotkało się z kontrolą UOKiK, 10 proc. z
interwencją rzeczników praw konsumentów. Zdecydowana
większość nie miała do czynienia z żadną z wymienionych form
Kontrolą prowadzona przez UOKiK

4%

kontroli.
10%

Interwencją rzeczników konsumentów

Nie spotkałe(a)m się z żadnym z nich

86%
0% 20%
40% 60%
80% 100%

8
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Aspekty prawne – komentarz eksperta

Niemal

osiemdziesiąt

pięć

Ponad jedna czwarta właścicieli sklepów uznaje zakres ochrony

procent

badanych

sklepów

konsumentów za wygórowany, zaś 48 proc. sprzedawców

internetowych nie spotkało

stwierdziło,

się z interwencją rzeczników

wystarczająca.

konsumentów ani kontrolami

odzwierciedlają opinię przedsiębiorców, którzy dostrzegają w

Urzędu Ochrony Konkurencji i

ochronie praw konsumentów istotny element, jaki należy brać

Konsumentów.

Podobny

pod uwagę przy sprzedaży internetowej. Wyraźnie zaznacza się

odsetek sklepów nie miał w

również pogląd, iż przepisy ochronne często są przez

ciągu ostatniego roku spraw

konsumentów nadużywane.

spornych ze swoimi klientami.

Spośród właścicieli sklepów biorących udział w badaniu 38 proc.

Taki wynik może wskazywać

przyznało, że regulamin ich sklepu powstał w oparciu regulaminy

na to, że interwencje organów ochrony konsumentów są w

innych sklepów dostępnych w internecie i nie był konsultowany z

przeważającej części efektem zaistnienia konfliktu na linii

prawnikiem. W takich regulaminach istnieje wysokie ryzyko

sprzedawca – klient.

stwierdzenia klauzul uznanych już za niedozwolone przez Sąd

Marcin Polit,
Kancelari Radcy Prawnego M. Polit

Wdrożenie procedur pozwalających

ochrona

że

Uważam,

Konkurencji

i

konsumenta
że

wyniki

jest
tej

ankiety

Ochrony

dokonywaniem zakupów w sklepie pozwoli nie tylko na

kwestionowanych

ograniczenie ryzyka sporów z klientami, ale także minimalizację

prawnego dokumentacji sklepu lub jego stworzenie przez

ryzyka kontroli UOKiK, która – w przypadku stwierdzenia

profesjonalne podmioty jest działaniem potrzebnym również

nieprawidłowości - może się wiązać z poważnymi karami

dlatego, że pozwala na dostosowanie regulaminu do struktury

finansowymi dla właściciela sklepu. Warto również zwrócić

serwisu i trybu zawierania umowy drogą elektroniczną, a te

uwagę na wynik badania opinii właścicieli sklepów w zakresie

mogą się znacznie różnić w poszczególnych sklepach.

UOKiK.

lub

trafnie

konsumentowi na realizację jego uprawnień w związku z

przez

Konsumentów

zdecydowanie

postanowień

Przeprowadzenie

audytu

8

poziomu ochrony praw konsumentów.
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