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ZASADY PREZENTOWANIA TREŚCI 

I OPINII NA STRONIE 

 

Wersja dokumentu 01 

Data obowiązywania 17 stycznia 2023 r. 

 

Dobrze Cię tu widzieć! 

Transparentna i uczciwa komunikacja z Tobą to mój priorytet! Uprzejmie proszę o zapoznanie się  

z przygotowanymi dla Ciebie dokumentami. Są w nich zawarte zasady prezentowania treści na tej stronie 

internetowej oraz kryteria weryfikujące, którymi się kieruję przy prezentowaniu opinii Klientów na mojej 

stronie internetowej. 

 

ZASADY PREZENTOWANIA TREŚCI NA STRONIE – SORTOWANIE 

 

Treści prezentowane na mojej stronie staram się jak najlepiej dopasować do potrzeb użytkowników strony 

i moich Klientów. Domyślne sortowanie produktów widoczne na stronie jest odzwierciedleniem tego, 

które produkty prezentowane na stronie są najczęściej wyszukiwane i cieszą się największą popularnością. 

Na treści prezentowane użytkownikowi strony wpływa to jak zachowywali się inni, podobni użytkownicy, 

jakie wyszukiwanie zostało dokonane przez użytkownika oraz kwestia dopasowania wyników 

wyszukiwania do zapytania. 

 

OPINIE PREZENTOWANE NA STRONIE 

 

Na mojej stronie możesz zapoznać się z opiniami Klientów dotyczącymi współpracy ze mną, jak  

i z opiniami dotyczącymi moich produktów. Wiem, że opinie są dla Ciebie ważne i dochowuję wszelkiej 

staranności, by oparte były na rzeczywistych odczuciach moich Klientów i podmiotów, z którymi 

współpracuję. Prezentowane na stronie opinie są przeze mnie weryfikowane i pochodzą wyłącznie od 

osób, które współpracowały ze mną lub korzystają z moich produktów. 

Opinię otrzymuję w formie wiadomości e-mail, w ramach wiadomości na profilach, które prowadzę  

w social mediach lub poprzez serwis EasyCard (w wypadku tego sposobu otrzymania opinii muszę ją 

zatwierdzić przed pojawieniem się jej na mojej stronie). 

 

W jaki sposób weryfikuję opinie? 

Przede wszystkim sprawdzam w mojej bazie czy osoba, która wystawiła opinię jest moim Klientem. 

Kontaktuję się z osobami, które wystawiły opinię i dziękuję za nią  oraz proszę o zgodę na jej publikację. 

Jeśli nie jestem w stanie zweryfikować podmiotu, który wystawił opinię, to nie zamieszczam jej na stronie. 

Na stronie prezentuję wybrane opinie, które najlepiej oddają zasady współpracy i dają Ci najwięcej 

informacji pozwalających na podjęcie decyzji o zakupie produktu czy współpracy ze mną. 
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Nie praktykuję zdobywania opinii o charakterze sponsorowanym czy barterowym. Moje zasady  

i uczciwość nie pozwalają mi na takie działania. Moje współprace i produkty 

mówią same za siebie. 

W razie wątpliwości zawsze możesz się ze mną skontaktować. Chętnie odpowiem na Twoje pytania! 

 

Dominik Juszczyk 


