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DE LA CONFIGURARE LA UTILIZAREA UNEI PLATFORME
GLOBALEAKS

Platformele GlobaLeaks furnizate prin proiectul EAT – Promovarea avertizării de
integritate sigure, sunt canale dedicate avertizărilor de integritate în siguranță.
Software-ul folosit garantează o tehnologie care respectă cele mai înalte standarde
de securitate, anonimat și de protecție a avertizorilor, standardele instituite prin
Directiva UE privind protejarea persoanelor care raportează încălcări ale dreptului
Uniunii 1937/23 octombrie 2019 și GDPR.

Platforma configurată personalizat pentru fiecare beneficiar are două
interfețe - una pentru avertizori și una pentru persoana desemnată de
către beneficiar cu atribuții de primire și urmărire a sesizărilor înregistrate.

În cele ce urmează, vom face o demonstrație de interacțiune cu o platformă GlobaLeaks
în trei etape:

1. CONFIGURAREA ȘI PERSONALIZAREA UNEI
PLATFORME GLOBALEAKS.

2. UTILIZAREA PLATFORMEI DIN PERSPECTIVA
AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE.

3. UTILIZAREA PLATFORMEI DIN PERSPECTIVA
BENEFICIARULUI.



Configurarea unei instanțe GlobaLeaks se face foarte ușor. Software-ul user-friendly face ca oricine, cu
minime cunoștințe tehnologice și minim efort, să poată configura platforma.

Pentru a crea o platformă GlobaLeaks accesează următoarea adresă: https://platform.disclosers.eu/#/
și setează limba de utilizare, dintre cele disponibile. De asemenea, se observă avertizarea și recomandarea
inițială (font negru) de descărcare și folosire a Browser-ului Tor pentru asigurarea unui nivel maxim de
securitate a datelor cu caracter personal și protejare a identității.

CONFIGURAREA ȘI PERSONALIZAREA UNEI INSTANȚE
GLOBALEAKS

Completarea câmpurilor ilustrate mai sus va genera activarea platformei, printr-un link trimis prin e-mail.

Accesând acest link, ai finalizat deja procesul de activare a platformei și vei primi un nou e-mail cu
instrucțiuni de accesare a acesteia, datele de autentificare, user și parolă (care trebuie schimbată
după prima accesare).
 
Din acest moment, platforma poate fi accesată atât de către destinatar (beneficiarul ei) pentru personalizare
(folosind datele de autentificare furnizate în e-mail: username și password) și pentru utilizarea propriu-zisă,
cât și de către avertizorii de integritate. Pentru mai multe informații despre platforma pe care tocmai ai
creat-o, citește documentația disponibilă la link-ul: https://docs.globaleaks.org
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Termeni și condiții de utilizare a platformei.

Chestionarul care conține întrebări obligatorii și unele opționale. Dezvăluirea identității
avertizorului este lăsată la latitudinea acestuia, nefăcând parte din întrebările obligatorii.
Acesta va decide dacă sesizarea sa va fi anonimă sau nu.

Formularul de sesizare.

Politica de confidențialitate.

Dacă te afli în prima situație, când înregistrezi o avertizare nouă, selectând „Trimite o sesizare”, se vor
deschide patru secțiuni care trebuie completate: 

         

Platforma nou creată este de acum disponibilă oricărui avertizor la adresa: 
https://demonstratie.disclosers.eu/

UTILIZAREA PLATFORMEI DIN PERSPECTIVA AVERTIZORULUI
DE INTEGRITATE
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Dacă ești avertizor de integritate și dorești să înregistrezi o sesizare, selectezi
„Trimite o sesizare”. Dacă însă dorești să urmărești statusul și evoluția unei
avertizări înregistrate anterior, folosești codul unic și secret care ți-a fost furnizat
și îl completezi în secțiunea „Ai trimis deja o sesizare? Introdu codul înregistrării.”
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1.TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE A PLATFORMEI:

2.CHESTIONARUL:
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3.FORMULARUL DE SESIZARE:
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Odată apăsat butonul „Trimite”, sesizarea avertizorului a fost înregistrată. Acesta primește un cod unic
și secret, cunoscut doar de către el (cu care va putea accesa ulterior sesizarea făcută, va putea urmări
stadiul acesteia, va putea adăuga documente necesare în eventuala anchetă și va putea coresponda
anonim cu destinatarul, prin serviciul de mesagerie instant integrat în platformă). 

De cealaltă parte, destinatarul (beneficiarul) este înștiințat despre noua avertizare printr-un e-mail ce
conține și  un link spre aceasta.

4.PARCURGEREA ȘI ACORDUL PRIVIND POLITICA DE
CONFIDENȚIALITATE:
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Odată creată platforma, ca destinatar, poți să te loghezi cu datele primite în e-mail, accesând adresa:
https://demonstratie.disclosers.eu/#/login

UTILIZAREA PLATFORMEI DIN PERSPECTIVA
BENEFICIARULUI (INTERFAȚA DE ADMINISTRARE)

La prima autentificare, ți se va cere ca prim pas, schimbarea parolei primite aleatoriu în primul e-mail
cu datele de autentificare.
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Poți începe apoi să personalizezi platforma potrivit caracteristicilor și nevoilor organizației tale și să
parcurgi documentația de utilizare a platformă GlobaLeaks nou create. 

La secțiunea „Sesizări”, poți vizualiza și gestiona toate avertizările de integritate care au fost
înregistrate până la un anumit moment dat pe platformă.
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Vei putea să comunici cu fiecare avertizor, să îi ceri lămuriri sau documente ce ar
putea reprezenta probe într-o eventuală anchetă, prin intermediul serviciului de
mesagerie instant integrat în platformă (secțiunea „Comentarii”), care asigură
păstrarea în continuare a anonimatului (dacă aceasta a fost opțiunea avertizorului).



Persoana de contact: Mihaela Pop
tel: 0742 627 971
e-mail: mihaela.pop@cji.ro

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.


