Co je GlobaLeaks
GlobaLeaks (GL) je software, který jednoduchým způsobem
umožňuje komukoli podat oznámení o nekalostech způsobem
zaručujícím anonymitu oznamovatele i jeho podání za použití
moderních kryptografických nástrojů. Oznámení pomocí GL může
být anonymní, přesto umožňuje další komunikaci s oznamovatelem.
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GL je nástroj, který stojí na principech volného softwaru s
otevřeným zdrojovým kódem, což znamená, že je šířen zdarma a
může být libovolně upravován. Jak sami autoři uvádějí, vývoj GL byl
inspirován WikiLeaks, projektem Juliana Assange. Tvůrci
GlobaLeaks chtěli dát novinářům po celém světě nástroj pro
zaručení důvěryhodného spojení se svým zdrojem v nebezpečné
síti – internetu.
O vývoj tohoto softwaru, který vznikl v roce 2011, se stará italská
nezisková organizace Hermes Center for Transparency and Digital
Human Rights. Od svého vzniku se stačila tato platforma rozšířit
mezi několik desítek organizací z oblastí, ve kterých může být
žádoucí přijímat oznámení od anonymních oznamovatelů.
Příkladem může být organizace WildLeaks, která je připravena
přijímat oznámení ohledně pytláctví a ilegálního obchodu v
souvislosti s africkým přírodním bohatstvím, nebo MafiaLeaks,
která, jak již název napovídá, bojuje proti organizovanému zločinu v
Itálii.
Podrobné
informace
https://en.wikipedia.org/wiki/GlobaLeaks

dostupné

na:

Proč ?
• z posledních průzkumů (např. KPMG, PWC) vyplývá, že třetina
kriminality je oznamována prostřednictvím interních oznamovacích
systémů - insidery.
• snižují riziko vzniku obrovských škod - podobně jako požární alarm
• hlavním důvodem, proč oznamovatelé mlčí, je obava, že jejich podnět
zůstane neřešen, nikoli strach z odvetných opatření
• mají významný preventivní účinek
• snáze a zavčas odhalíte porušování zákona, interních nebo etických
norem

Přínosy ?
• podporují audit, řízení rizik, interní kontrolu, etiku a systém stížností,
kulturu otevřenosti, bezpečné a zdravé pracovní prostředí a zapojení
zaměstnanců
• snižuje četnost a škody způsobené nekalostmi
• zvýšení reputace a důvěry ve vaší instituci
• největším benefitem je včasné odhalení nekalostí
• kultura otevřenosti tvoří důvěru zaměstnanců ve vedení

Přednosti systému GlobaLeaks
• umožňuje návaznou komunikaci s anonymním oznamovatelem
• propracovaný úvodní dotazník eliminuje irelevantní podněty, zvyšuje
kvalitu přijatých informací a efektivitu řešení podání
• zajišťuje bezpečnost a ochranu identity oznamovatele a obsahu
oznámení (penetration tests)
• GL je multiuser a multicontext platforma - tzn. kromě více uživatelů
může mít i několik možností pro použití (například oznamovací modul
pro korupční jednání, pro šikanu, pro enviromentální případy atp.),
taktéž může mít více příjemců, kteří mají různé kompetence (někdo
řeší technické věci, někdo samotná oznámení atd.)
• oznamovatel ví, co může po oznámení očekávat díky jasnému
vymezení pravomocí a postupu příjemců jeho oznámení
Aktuální nabídka Oživení - 2 letý bezplatný provoz + následná
podpora v rámci účasti v evropské platformě pro zvýšení důvěry
oznamovatelů nekalostí
Spolek Oživení od února 2019 participuje na evropském projektu, jehož
cílem je zlepšit možnosti oznamování nekalých jednání - jak pro
oznamovatele, tak příjemce oznámení. Projekt byl podpořen Evropskou
komisí a jeho implementace probíhá v 11 členských zemích
Veřejným i soukromým subjektům proto zdarma nabízíme zavedení
mechanismu pro anonymní oznamování GL a jeho následnou
implementaci v konkrétních podmínkách příjemce.
Máte zájem?
Kontaktujte lenka.jezkova@oziveni.cz

