
CUM FUNCȚIONEAZĂ PLATFORMA GLOBALEAKS/EAT

GlobaLeaks este o platformă online care acceptă mesaje și documente
prin sistem electronic informațional și le criptează pentru stocarea și
manipularea în siguranță.

ca un canal intern dedicat avertizărilor de integritate, furnizat gratuit pe perioada de
implementare a proiectului EAT;
cu un software care respectă cele mai înalte standarde de securitate și anonimat, de protecție a
avertizorilor și GDPR;
potrivit unui plan de proiectare și implementare ce respectă prevederile noii Directive Europene
pentru protecția avertizorilor;
ca o platformă ușor de folosit, astfel că orice persoană, cu minime cunoștințe tehnologice și
minim efort, poate configura platforma.

GLOBALEAKS/EAT FUNCȚIONEAZĂ:

BENEFICIARUL PLATFORMEI

Administrarea, configurarea și întreținerea platformei se realizează printr-o interfață web ușor de folosit.
Pe lângă pașii tehnici foarte simpli, în momentul configurării unei platforme trebuie să iei în considerare
următoarele:

Este necesară o procedură concretă de gestionare a avertizărilor care vor fi primite prin
intermediul platformei, incluzând termenele de maxim 7 zile de la înregistrarea unei sesizări
pentru a confirma primirea acesteia și un termen rezonabil, de maxim 3 luni de la confirmarea
înregistrării, pentru a oferi feedback avertizorului în legătură cu evoluția demersurilor făcute în
abordarea problemei semnalate. 
Alege destinatarul și adresa de e-mail: aceasta va fi persoana care va avea acces la platformă
și la avertizări și va primi notificările prin e-mail de fiecare dată când va fi înregistrată o nouă
sesizare. 
Alege un logo reprezentativ și un nume potrivit pentru platformă; acesta trebuie să fie scurt
(max. 63 caractere), clar și simplu de amintit.

Odată configurată, platforma funcționează astfel:

NOTIFICARE A

CONȚINUT

Instituție Publică sau
Companie Privată 

metadata
[analiză] partener



Platforma anunță automat destinatarul, la adresa de e-mail stabilită, despre fiecare nouă avertizare sau noi
mesaje primite de la avertizori, ori documente trimise de către aceștia. Destinatarul este singura persoană
care are acces la avertizări și le va gestiona potrivit procedurii interne stabilite pentru gestionarea
avertizărilor de integritate.

Un avertizor de integritate poate:

accesa platforma; 
poate citi și completa chestionarul de înregistrare a avertizării; 
poate atașa fișiere; 
poate schimba mesaje cu destinatarul și poate furniza materiale suplimentare pe toată perioada
anchetei; 
poate urmări statusul sesizării sale.

Fiecare nouă sesizare pe platformă primește un cod generat în mod automat și aleatoriu. Aceasta va
funcționa ca o parolă de autentificare ce oferă acces avertizorului la sesizare. 

Criptarea sesizărilor se realizează prin intermediul HTTPS, iar anonimitatea utilizatorului se obține prin
folosirea browserului Tor, deoarece anonimizarea nu este oferită și de alte browser-e. Folosind Tor,
avertizorul se asigură că nu transmite niciun fel de informații care ar putea duce la identificarea lui.

AVERTIZORUL DE INTEGRITATE

Hermes Center for Transparency and Digital Human Rights, furnizorul software-ului GlobaLeaks, va colecta
și procesa, în perioada de desfășurare a proiectului EAT, un număr limitat de metadate cu scopul de a
analiza felul în care procedează avertizorii de integritate și caracteristicile lor sociale și demografice.
Metadatele colectate nu permit identificarea avertizorilor și nu oferă informații despre fișierele atașate.

Platforma este realizată în conformitate cu exigențele GDPR și se bazează pe un furnizor european de
infrastructură cloud care respectă standardele de securitate bine cunoscute.

Securitatea informațiilor înregistrate prin intermediul platformei este asigurată. Nu există riscul ca
informații despre organizația ta să fie cunoscute de către terțe părți. În plus, noua schemă de
criptare a datelor GlobaLeaks nu permite accesarea avertizărilor de către cei care gestionează
serverul.

Acest program este finanțat prin Fondul de Securitate Internă a Uniunii Europene — Police
Conținutul acestui program reprezintă doar viziunea autorului și este responsabilitatea sa exclusivă.
Comisia Europeană nu acceptă nicio responsabilitate pentru folosirea în orice mod a informațiilor pe care le conține.


