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Introducere 

EAT oferă o modalitate de a formula avertizări de integritate printr-un instrument prietenos, sigur 
și anonim de raportare, furnizat de GlobaLeaks. 

EAT își propune să promoveze o cultură a avertizării de integritate care va reduce în cele din 
urmă corupția, crescând, în același timp, capacitatea societății civile de a reacționa.  

Proiectul EAT va implementa platforme sigure (dropbox-uri) pentru a servi atât instituții publice, 
cât și private, (1) ajutându-le să profite de oportunitățile oferite de avertizarea realmente anonimă, 
(2) extinzând tehnologia pentru a-i maximiza potențialul impact prin permiterea monitorizării 
avertizărilor de integritate de către mecanisme de raportare din plan secund sau terțiar (agenții 
de aplicare a legii, societate civilă și mass-media) și (3) crescând încrederea avertizorilor de 
integritate că sunt protejați împotriva identificării și represaliilor (în comparație cu metodele de 
avertizare existente). 

Software-ul ales pentru a atinge obiectivul proiectului este un SaaS (software ca serviciu) 
implementat de GlobaLeaks. 

GlobaLeaks este un software liber și open source, având la baza conceperii și implementării lui 
o caracteristică esențială, și anume protecția avertizorilor de integritate. Software-ul permite 
crearea unor platforme de avertizare sigure și ușor de utilizat; este proiectat să fie personalizabil, 
protejând în mod implicit securitatea avertizorului și a sesizărilor sale. 

Ai grijă de securitatea avertizorilor tăi 

Când un avertizor înregistrează informații sensibile, este important să iei în considerare riscurile 
legate de luarea acestei decizii și de faptul că aceștia ar putea fi subiectul represaliilor venite 
dinspre părțile implicate în neregularități sau acuzate de corupție.  

Avertizorii sunt surse prețioase de informații sensibile, dar de obicei le lipsește experiența și 
expertiza necesară pentru a lua măsuri eficiente de protecție împotriva prejudiciilor pentru ei și 
familiile lor sau nu au acces la tehnologii securizate. Acesta este motivul pentru care o căsuță de 
mesagerie electronică, o linie telefonică sau un formular online nu sunt suficiente pentru a asigura 
nivelul de securitate necesar unui avertizor. 

Același lucru este valabil și pentru datele pe care avertizorii le înregistrează pentru examinare și 
investigație: acestea sunt date prețioase care trebuie protejate de ochi indiscreți.  

Trebuie să fii conștient de riscurile sociale și tehnice pe care avertizorii le întâmpină și să iei 
măsurile organizaționale și tehnice de combatere corecte pentru a-I proteja. 



 

 

 

 

  

 

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. 

 

Folosind un computer cu o conexiune la internet pentru schimbul de informații, lași urme care pot 
dezvălui unei terțe părți informații precum locația și identitatea ta. Poți citi mai multe despre acest 
subiect la adresa:  

https://docs.globaleaks.org/en/latest/security/ThreatModel.html#threats-to-privacy-and-
anonymity ).  

GlobaLeaks a fost dezvoltat pentru a oferi o modalitate sigură de comunicare și de gestionare a 
cazurilor de avertizare de integritate, luând în considerare că fiecare acțiune online poate lăsa 
urme, poate dezvălui identități și poate dezvălui chiar date. 

Este important să înțelegi diferența dintre confidențialitate și anonimat: 

Anonim Identitatea actorilor și locația lor nu pot fi dezvăluite. 

Confidențial 
Sistemul este proiectat să elimine sau să limiteze orice înregistrare 
de informații identificabile. O cantitate mică de informații este 
păstrată în format criptat și gestionată în mod confidențial.  

Tabel1 Anonimat și confidențialitate 

Minimul pe care poți să îl faci pentru a proteja avertizorii și datele lor este să le asiguri 
confidențialitatea; cea mai bună opțiune pe care o poți aborda este să îi protejezi prin intermediul 
anonimatului. 

Niciodată nu poți fi suficient de sigur în ceea ce privește securitatea. Scopul nostru este acela de 
a oferi suficiente măsuri pentru a minimiza riscurile. 

Când te contactează un avertizor de integritate, este important să alegi cel mai potrivit mod de a 
comunica cu acesta. Pentru a face asta, este crucial să înțelegi matricea comunicării sigure. 
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Securitate 
ridicată 

Comunicarea este criptată la fiecare capăt prin 
platforma GlobaLeaks și prin folosirea browser-
ului Tor, astfel încât nicio terță parte să nu poată 
fi în stare să „tragă cu urechea” la conversație. 

Folosind 
Globaleaks 

Tor  

Securitate 
medie 

Communicarea este criptată la fiecare capăt 
prin platforma GlobaLeaks prin folosirea 
HTTPS. 
SSL criptează doar traficul în tranzit între 
punctul de plecare/ punct de sosire și nu face 
presupuneri legate de securitatea datelor la 
origine sau la destinație.  
Dacă securitatea HTTPS este garantată, liniile 
de comunicare ale platformei GlobaLeaks nu 
pot fi compromise. 

Doar cu 
Globaleaks 

HTTPS 

Lipsit de 
securitate 

Comunicarea nu este criptată deloc. 
Liniile de comunicare ale actorului pot fi 
compromise.  

Fără 
GlobaLeaks 

Tabel 2  Niveluri de securitate 

De aceea, trebuie să iei toate măsurile pentru a prezerva anonimatul avertizorilor de integritate.  

Ai grijă de securitatea datelor înregistrate  

Prin intermediul platformei EAT poți colecta date trimise de avertizorii de integritate și este 
important să protejezi aceste date de cei care vor să ajungă în posesia lor și să asiguri integritatea 
acestora, deoarece pot conține probe privind neregularități, care în viitor ar putea fi folosite în 
platformă. 

Este important să definești o procedură destinată gestionării sigure a acestor date, împreună cu 
asigurarea unui flux sigur de comunicare cu avertizorii și alte părți interesate pe toată perioada 
investigației cauzelor care decurg din avertizări. 

Fiecare caz de avertizare de integritate este unic și reprezintă o provocare de securitate. Putem 
doar să încercăm să oferim îndrumări generale și sfaturi pentru a minimiza riscurile pentru toate 
părțile implicate. În general, avertizorii sunt cei care își asumă riscul de a dezvălui informații 
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sensibile, însă și entitatea care colectează aceste informații trebuie să fie conștientă de riscul 
asociat gestionării datelor. 

Cele mai bune practici organizaționale 

● Numește una sau mai multe persoane responsabile de gestionarea platformei și oferă-le un 
protocol intern care să precizeze procedurile de primire și gestionare a unei avertizări.  

● Definește cel puțin câteva proceduri care ar putea fi incluse în protocolul intern: 

○ Care este procedura când persoana se află în pericol iminent sau dacă avertizarea face 
cunoscut un pericol iminent (fiecare organizație este diferită, așadar este important să  
evaluezi capacitatea organizației tale de a face față unei astfel de situații și să prefigurezi 
o derulare sustenabilă a acțiunii); 

○ Confirmă că sesizarea a fost primită, într-un termen de maxim 7 zile;  

○ Evaluează relevanța avertizării pentru a stabili dacă o anumită cauză merită o 
investigație mai profundă (Este sesizarea inteligibilă, coerentă, relevantă? Sunt datele 
și informațiile documentelor corespunzătoare cu descrierea neregularității? Este 
descrisă o neregularitate clară, o persoană responsabilă de aceasta și o dată a săvârșirii 
neregularității?); 

○ Definește metodologia de analizare a avertizărilor înregistrate și a gestionării 
documentelor atașate;  

○ Propune o soluție: Răspunde-i avertizorului într-un termen de cel mult 30 de zile cu 
feedback;  

○ Creează o bază de date pentru avertizări de integritate: Pentru scopuri de securitate, 
este important să ții evidența tuturor sesizărilor exportându-le pe un hard disk securizat 
(consultați protocolul de securitate pentru mai multe informații), dar și în scopuri 
statistice. Puteți arhiva fiecare sesizare în funcție de data depunerii, tipul faptei sesizate, 
modul de contact, modul de gestionare, în caz că există documente atașate și o scurtă 
descriere a conținutului.  

● Evaluează posibilitatea de a organiza training-uri sau sesiuni de prezentare pentru angajați, 
pentru a le prezenta mecanismul de avertizare, explică felul în care este utilizat și cum este el 
sigur. În acest fel, crești nivelul de încredere și, în consecință, utilizarea platformei.   

Cele mai bune practici tehnologice 

Măsurile de protecție tehnologică pot fi dificil de înțeles datorită complexității tehnice care stau la 
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baza sistemelor de calcul și de rețea din zilele noastre.   

Pentru a obține un nivel ridicat de securitate din perspectivă tehnologică, este nevoie să fii 
suficient de bun profesionist pentru a înțelege pe deplin toate riscurile. 

Pentru a minimiza orice risc privind securitatea și pentru îmbunătățirea confidențialității în timpul 
procesării datelor prin intermediul platformei tale EAT, îți sugerăm următoarea strategie: 

Începe prin a face un plan de securitate, ceea ce înseamnă că înțelegi pe deplin amenințările la 
care te expui, prin răspunsul la următoarele întrebări:  

• Ce vreau să protejez? 

• Pe cine vreau să protejez? 

• Cât de grave vor fi consecințele dacă dau greș? 

• Cât de probabil este să am nevoie să protejez avertizorii? 

• Câte probleme sunt dispus să înfrunt pentru a încerca să previn potențialele consecințe?  

Apoi vei fi capabil să determini care sunt cele mai bune soluții pentru tine. Amintește-ți să 
documentezi toți pașii pe care îi faci și să păstrezi toată această documentație la zi cu fiecare 
modificare pe care trebuie să o faci. 

Mai jos vei putea găsi câteva dintre instrumentele de bază cu care ar trebui să începi întotdeauna. 
Utilizarea acestor instrumente depinde de propria ta evaluare, eventual sprijinită de sfatul 
experților în securitate IT: 

• Alege o parolă aleatorie sigură pentru platforma ta: folosește cel puțin 16 caractere, un 

număr, o literă mare, o literă mică și un caracter special. Evită cuvinte din dicționar și nume 

comune. Numai persoanele numite în funcția de „destinatar” trebuie să cunoască parola 

și nu trebuie să o împărtășească cu nimeni. 

• Folosește TOR ori de câte ori accesezi interfața de administrare pentru managementul 

sesizărilor. Dacă primești informații sensibile, va trebui să le evaluezi pentru a permite 

accesul la interfața de administrare doar prin sistemul de operare TAILS și instrumentele 

sale.  

• Trebuie să folosești mereu canale securizate de comunicare oricând este nevoie să faci 

referire la vreo avertizare de integritate, chiar și la nivel intern. Email-urile criptate ar trebui 

să fie o prioritate, împreună cu Signal (aplicație de mesagerie cu opțiune de autodistrugere 
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pentru mesajele trimise).  

• Transferă avertizarea într-un folder criptat pe computer sau pe un hard disc extern complet 

criptat. Este preferabil ca software-ul folosit pentru criptare să fie VeraCrypt. 

• IMPORTANT: Pentru dovezile medico-legale, o copie principală trebuie creată și păstrată 

fără a fi modificată. Prima copie va fi întotdeauna salvată pe discul criptat, împiedicând 

modificarea în vreun fel, inclusiv deschiderea ei. Prin descărcarea unei a doua copii a 

documentului, se realizează analiza materialului transmis. Ar trebui să ai în vedere un ofițer 

criminalist certificat pentru a crea o astfel de copie principală pentru utilizare în viitoare 

proceduri legale, în conformitate cu standardele internaționale de recuperare 

criminalistică.  

• Înainte de a distribui documentele unei părți terțe, metadatele trebuie șterse folosind 

instrumentele potrivite (ca de exemplu setul de unelte MAT inclus în CD-ul de instalare a 

sistemului de operare  TAILS Linux live, însă există și alte opțiuni). 

• Instalează Ricochet pentru a permite avertizorilor să comunice prin intermediul acestei 

aplicații, dacă doresc. 

Aplicând procedura descrisă anterior, ar trebui să fii suficient de protejat, cu toate că asta nu 
înseamnă totuși 100% protejat.  

Pentru îmbunătățirea securității digitale, îți recomandăm să vizitezi https://securityinabox.org/en/ 

Ghidurile tactice din acest set de instrumente acoperă toate principiile de bază, inclusiv sfaturi 
despre cum să utilizezi social-media și telefoanele mobile în mai multă siguranță. 

Securitatea sistemului pentru avertizări de integritate 

Acestă platformă dedicată avertizării de integritate este implementată folosind software-ul 
GlobaLeaks, iar anonimatul avertizorilor este oferit datorită software-ului Tor. 

Tor este un program de ultimă generație atunci când vine vorba de protejarea digitală a 
anonimatului și a primit multă atenție atât din partea comunității academice, cât și a experților în 
domeniul securității IT. 

GlobaLeaks este prima platformă pentru avertizori care este open-source, sigură și anonimă, 
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creată de Hermes Center for Transparency and Digital Human Rights. 

Tor este deja integrat în GlobaLeaks; în acest fel, deținătorul platformei nu obține niciun fel de 
urme sau informații despre identitatea sau locația avertizorului.  

Nu poți fi niciodată sigur că cineva nu va întreprinde vreo investigație suplimentară despre 
avertizarea ta; prin urmare, îți recomandăm să cauți nivelul maxim de securitate posibil. 

Securitatea completă nu poate fi niciodată garantată. Cu toate acestea, am conceput această 
tehnologie ținând cont de scenarii în care viața unui avertizor este în pericol.  

Cel mai simplu mod de a folosi Tor este descărcând pachetul  Tor Browser Bundle: un browser 
de internet anonim. 

Software-ul nostru a fost supus mai multor audituri din partea experților de securitate pentru a 
identifica și a rezolva posibile vulnerabilități.  

Acesta este cel mai bun mod de a ne asigura că aplicația este cu adevărat sigură. Nu îți cerem 
să ai încredere oarbă în deciziile noastre de securitate: am primit diverse analize independente 
de securitate de la terțe părți.  

Mai mult decât atât, sursa codului GlobaLeaks este deschisă, astfel încât oricine o poate analiza 
și poate să se asigure că face ceea ce susținem noi că face.  

Pentru o analiză mai aprofundată a securității GlobaLeaks, consultă GlobaLeaks Application 
Security Design and Details. 

Conformitatea GDPR 

GlobaLeaks este în deplină conformitate cu exigențele GDPR. A fost conceput și implementat cu 
principiile de securitate și confidențialitate în minte încă de la prima formă a proiectului, astfel că 
este aliniat cerințelor GDPR de confidențialitate în mod implicit. 

Acesta este supus periodic unor evaluări de securitate, ale căror rezultate sunt disponibile 
publicului. 

Implementarea SaaS disponibilă pentru Proiectul EAT este bazată pe infrastructuri europene.  

Platforma implementată 

Platforma SaaS dedicată proiectului EAT este în conformitate cu exigențele GDPR și se bazează 
pe un furnizor european de infrastructură cloud care respectă standardele de securitate 
recunoscute. 
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Punerea în funcțiune a SaaS face posibilă avertizarea de integritate în siguranță chiar și pentru 
organizații care nu au capacitatea să susțină efortul de a avea un server dedicat cu personal 
adiacent pentru a instala și actualiza software-ul. 

Platforma configurată ea funcționează după următoarea schemă: 

• Avertizarea de integritate înregistrată va fi trimisă către un ofițer al organizației 

beneficiare 

 

llustrație 1 Model de platformă 
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Cum să configurezi o platformă EAT 

Datorită modelului de implementare adoptat, efortul necesar pentru inițierea unei platforme EAT 
este redus la minim. Ce trebuie tu să faci? 

1. Decide care este scopul inițiativei.  

2. Documentează procedura internă de tratare a avertizărilor de integritate care vor fi primite 

prin intermediul platformei tale GlobaLeaks.  

3. Selectează destinatarull și adresa de e-mail: aceasta va fi persoana care va primi 

notificările prin e-mail de fiecare dată când va fi înregistrată o sesizare prin intermediul 

platformei și va avea acces la aceasta.  

4. Alege un nume potrivit pentru inițiativa ta; acesta trebuie să fie scurt (max 63 caractere) 

clar și simplu de amintit (te rugăm, fără caractere speciale).  

5. Alege un logo reprezentativ pentru inițiativa ta.  

Întrebări frecvente  

Ce este GlobaLeaks? 

GlobaLeaks este un software gratuit și open source care permite crearea de platforme sigure 
dedicate avertizării de integritate. A fost creat în 2011 de către Hermes Center for Transparency 
and Digital Human Rights, un ONG cu sediul în Italia, care sprijină libertatea de exprimare în 
spațiul online. 

Ce tehnologii folosește GlobaLeaks? 

GlobaLeaks folosește cele mai bune componente și infrastructură de software gratuită, în materie 
de securitate, mentenanță și reutilizare a codului.  

Creată pentru Linux Ubuntu 18.04 LTS (suport pe termen lung), cu suport preliminar pentru 
Docker, Windows, Redhat, oferă un backend dezvoltat cu compatibilitate completă python 3.x și 
un frontend în Javascript bazat pe AngularJS. 

În scopuri de securitate, toate componentele infrastructurii sunt circumscrise. De exemplu, 
serverul Web încorporat, oferă un cadru de rețea de înaltă performanță Twisted împreună cu 
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generarea automată de certificat digital gratuit folosind serviciile LetsEncrypt și Anonymous 
Onion, care la rândul ei utilizează browserul Tor. Realizează operațiuni de criptare cu GnuPG și 
biblioteca de criptografie bazată pe OpenSSL. SaaS implementat pentru proiectul EAT se 
bazează pe un IaaS terț localizat în Europa. 

Cum funcționează GlobaLeaks? 

GlobaLeaks este o aplicație web care acceptă mesaje și documente de pe web și le criptează 
pentru stocare și manipulare în siguranță. Aplicația oferă cea mai bună tehnologie anonimă 
disponibilă acum, cum ar fi Tor Onion Services și HTTPS cu certificate A +, fără vreo reținere a 
datelor personale. 

Pentru fiecare avertizare înregistrată, aplicația îi furnizează avertizorului un cod pe care îl poate 
utiliza pentru a verifica starea sesizării sale, pentru a schimba mesaje cu destinatarii și pentru a 
furniza materiale suplimentare. Destinatarilor le sunt trimise notificări criptate cu OpenPGP cu 
privire la noutăți sau actualizări ale comunicărilor cu avertizorul. 

Întreaga administrare, configurare și întreținere a platformei este realizată printr-o interfață web, 
ce permite persoanelor care nu sunt tehnice să configureze în mod autonom sistemul. 

Pentru a îmbunătăți calitatea informațiilor și pentru a gestiona fluxul de lucru complex de 
procesare a informațiilor între mai multe părți interesate interne și externe, acesta oferă un creator 
de chestionare dinamice în mai multe etape, multi-context, care poate fi util pentru avocați, 
jurnaliști și activiști și oricine altcineva este implicat în inițiative de avertizare deintegritate. 

Ce probleme își propune GlobaLeaks să rezolve? 

GlobaLeaks oferă un mediu sigur pentru comunicările avertizorilor de integritate, îmbunătățind 
calitatea informațiilor transmise, permițând înregistrarea de sesizări articulate și gestionând 
fluxurile de lucru pentru destinatari. Acest lucru reduce costurile și complexitatea administrării 
tehnice. 

Cum este GlobaLeaks auditat? 

Natura deschisă a sursei GlobaLeaks face posibilă audierea continuă de către comunitatea sa 
de utilizatori și de experții în securitate. Politica noastră este de a verifica GlobaLeaks de către o 
firmă de securitate profesională, terță parte și de a publica rapoartele despre problemele și 
corecțiile de securitate cu transparență radicală în beneficiul proiectului. Toate detaliile despre 
rapoartele actuale sunt publicate pe GitHub. Există o gamă largă de rapoarte realizate de către 
adoptatorii săi; dacă organizația ta a comandat un audit de securitate al software-ului, te rugăm 
să îl publici împreună cu autorizația, astfel încât să poată fi accesat de toți cei interesați.   
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Cu ce diferă GlobaLeaks față de alte software-uri dedicate avertizării de integritate? 

GlobaLeaks este un software unic care face ca avertizarea de integritate să se facă ușor de 
utilizat și în siguranță: fiecare își poate seta propria platformă de avertizare, datorită designului 
său ușor de utilizat. Software-ul GlobaLeaks se pretează pentru mai multe tipuri de utilizări, cum 
ar fi anticorupție, jurnalism de investigație, conformitate corporativă și activism pentru drepturile 
civile. Este folosit la nivel mondial în peste 30 de țări, printre mii de site-uri dedicate avertizării. 
Software-ul este gratuit, open source și folosește licența AGPL: este implementat continuu de o 
comunitate deschisă de utilizatori, voluntari și colaboratori care lucrează împreună. Mai mult, 
motivația din spatele dezvoltării timpurii a GlobaLeaks a fost posibilitatea cetățenilor obișnuiți să 
devină avertizori și să rupă tăcerea împotriva corupției, accesând ei înșiși un astfel de software 
și raportând infracțiuni. Din acest motiv, GlobaLeaks a fost tradus în mai mult de 22 de limbi, 
inclusiv română, chineză, spaniolă, arabă, germană, franceză etc 

Promite GlobaLeaks 100% securitate? 

Nu, securitatea 100% nu este niciodată posibilă. Orice organizație sau produs care promite acest 
tip de securitate nu spune adevărul. Obiectivul Globaleaks este să creeze și să îmbunătățească 
un mediu mai sigur pentru avertizori de a împărtăși informații în loc să utilizeze canale obișnuite, 
dar trebuie să fiți conștienți că există întotdeauna riscuri. GlobaLeaks este actualizat constant și 
auditat de firmele de securitate terțe, după cum puteți vedea în testele noastre de penetrare pe 
pagina GitHub. Cere experților tăi de securitate de încredere să arunce o privire pe GlobaLeaks! 

Cu ce diferă GlobaLeaks de folosirea e-mail-ului sau a unei aplicații de mesagerie instant 
pentru primirea avertizărilor de integritate?  

E-mailul și mesageria instantă lasă o mulțime de urme de metadate de comunicare în mai multe 
sisteme IT atât la originea lor, cât și la destinație, periclitând astfel confidențialitatea și / sau 
anonimatul avertizorului. Prin folosirea funcționalităților integrate de securitate și anonimat ale 
software-ului, este posibil ca avertizorii să își înregistreze sesizările fără a lăsa urme digitale. 

Nu pot folosi doar formularul de contact web pentru a primi rapoarte? 

Folosind un formular de contact web integrat standard, care trimite mesajele primite prin e-mail, 
reprezintă cea mai periculoasă situație pentru protecția avertizorilor în era digitală și, prin urmare, 
trebuie evitată. Formularele de contact nu protejează traseele digitale ale avertizorilor, nu oferă 
nicio garanție pentru conținutul sesizării lor dacă sunt retransmise prin e-mail și nu cresc calitatea 
informațiilor, deoarece nu au un flux de lucru dinamic și interactiv pentru depunerea 
chestionarelor. 
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Cum protejează GlobaLeaks identitatea avertizorilor de integritate? 

În “domeniul analog”, o înregistrare anonimă a unei avertizări de integritate este reprezentată ca 
o scrisoare fără expeditor, astfel încât sesizările anonime sunt precum trimiterea unor rapoarte 
fără posibilitatea de a se angaja într-o comunicare bidirecțională cu destinatarul. 

Prin urmare, anonimatul este păstrat de avertizori doar prin faptul că nu își dezvăluie identitatea. 

În „domeniul digital”, identitatea unui avertizor, chiar dacă nu este comunicată în mod explicit, ar 
putea fi dezvăluită urmărind „originea digitală” a comunicării folosind așa-numita „adresă IP”, care 
este identificatorul unic al dispozitivului electronic al avertizorului (indiferent că acesta este un 
telefon sau un computer). 

Astfel, anonimatul în domeniul digital poate fi păstrat doar prin protejarea originii 
telefonului/computerului avertizorului, prin protejarea lui folosind Tor și prin împiedicarea 
colectării sale automate. 

GlobaLeaks oferă mai multe straturi tehnice de protecție a identității avertizorului, susținând un 
grad reglabil de măsuri tehnice care echilibrează securitatea și capacitatea de utilizare. 

Cine a creat GlobaLeaks? 

GlobaLeaks a fost creat de Hermes Center for Transparency and Digital Human Rights (o 
organizație non guvernamentală din Italia), iar lansarea sa inițială a fost pe 6 septembrie 2011. 
Acum este dezvoltat și de întreprinderea socială Hermes Center, „Whistleblowing Solutions”, și 
de o varietate de părți interesate din zona agențiilor publice anticorupție și de către ecosistemul 
tehnologic de conformitate corporativă. 

Cine finanțează GlobaLeaks? 

GlobaLeaks a fost finanțat în cea mai mare parte cu subvenții interne de la Fondul American 
pentru Tehnologie Deschisă, Fundația olandeză Hivos și proiecte de dezvoltare a democrației 
ale UE. Împreună cu subvențiile publice, proiectul GlobaLeaks implementează un model de 
sustenabilitate economică, înființând o întreprindere socială non-profit („Whistleblowing Solutions 
Social Ltd”) care asigură dezvoltarea de software și gestionarea software-ului Whistleblowing ca 
un serviciu pentru ONG-uri, cu agenții publice și corporații reinvestind 100% din câștig în cadrul 
proiectului GlobaLeaks. Este o abordare delicată și echilibrată care evită orice „comercializare” 
a serviciilor prin canalele de comunicare GlobaLeaks, cu scopul de a încuraja dezvoltarea unui 
ecosistem larg de companii din întreaga lume care oferă servicii de asistență. 
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Puteți citi și / sau accesa avertizările trimise prin GlobaLeaks? 

Nu. Deoarece GlobaLeaks este un software pe care orice utilizator îl va rula pe propriul său 
server personal și individual, nu avem niciun fel de acces la avertizări. 

În plus, este de menționat că noua schemă de criptare a datelor GlobaLeaks ar împiedica, de 
asemenea, pe oricine gestionează serverul care rulează software-ul să acceseze rapoartele. 

Ce fel de informații colectează GlobaLeaks? 

GlobaLeaks nu înregistrează adrese IP, informații despre browser, computer sau sistemul de 
operare al utilizatorilor săi. În plus, aplicația nu încorporează niciun conținut de la terți sau nu 
livrează cookie-uri persistente browserului tău. 

Ar putea fi accesată o platformă GlobaLeaks de pe telefonul mobil? 

Pe scurt, da.  

Cu toate acestea, este foarte dificil să primești avertizări detaliate de la un dispozitiv mobil. 

Cum pot fi prevenite spam-urile? 

GlobaLeaks oferă un set cu multiple protecții automate împotriva spamului, de la captcha 
(metodă automată de determinare dacă utilizatorul unui software este o persoană sau un 
program de calculator) până la întârzierea automată a boților (o aplicatie software care executa 
sarcini automate sau scripturi pe Internet) toate aceste caracteristici de securitate sunt explicate 
mai detaliat într-un document de specificații pentru prevenirea spam-urilor. 

Cum pot fi prevenite sesizările necalificate?  

Pentru a preîntâmpina sesizările necalificate, GlobaLeaks oferă un flux de lucru flexibil în care 
sunt implementate chestionare cu mai multe etape, dinamice, cu mai multe alegeri, realizând 
astfel obiectivul de a conduce avertizorii spre furnizarea de informații structurate și de calitate.  

 


