
Рада з питань етики Make.org і Make.org Foundation

Щоб гарантувати свою незалежність і прозорість, а також дотримання
Кодексу етики, Make.org і Make.org Foundation із моменту свого
заснування ухвалили рішення створити Раду з питань етики.

Рада з питань етики складається з трьох незалежних експертів та двох
громадян-волонтерів, обраних випадковим чином серед учасників
діяльності Make.org. Вона має доступ до всіх операційних, стратегічних і
фінансових рішень організацій. Її роль полягає в тому, щоб раз на три
місяці аналізувати стратегічне й оперативне функціонування обох
організацій та публікувати звіт щодо дотримання ними Кодексу етики.
Крім того, вона перевіряє кожен із проєктів та їхніх партнерів.

Кодекс етики Make.org і Make.org Foundation

Наші зобов’язання:

ДІЯТИ НА КОРИСТЬ ДЕМОКРАТІЇ
Make.org і Make.org Foundation глибоко переконані в ефективності
демократії як політичної системи й сприяють її зміцненню.

➔ Усі наші ініціативи й дії спрямовані, безпосередньо чи
опосередковано, на зміцнення, а також сприяння
відродженню та підвищенню стійкості представницької
демократії через учасницьку демократію.

ПРАЦЮВАТИ ЗАДЛЯ ГРОМАДЯН КРАЇН ЄВРОПИ Make.org і
Make.org Foundation реалізують ініціативи на благо громадян.



➔ Громадяни є не тільки головними учасниками нашої
діяльності, але й головними бенефіціарами, оскільки наша
діяльність здійснюється в інтересах суспільства. Ми також
забезпечуємо відкритий та інклюзивний характер нашої
діяльності та прагнемо постійно покращувати доступність
нашої платформи. Попри те, що ми працюємо по всьому світу,
наша головна мета — зміцнення демократії для громадян ЄС.

ДОТРИМУВАТИСЯ ПРИНЦИПУ НЕЙТРАЛЬНОСТІ
Окрім демократії, Make.org і Make.org Foundation не підтримують
жодного конкретного політичного чи економічного проєкту.

➔Ми співпрацюємо з установами, адміністраціями,
компаніями, асоціаціями, засобами масової інформації та
місцевими органами влади, але не працюємо на жодні
політичні партії або кандидатів на виборах.

ЗАБЕЗПЕЧУВАТИ СВОЮ НЕЗАЛЕЖНІСТЬ
Make.org і Make.org Foundation є незалежними від будь-яких
політичних, економічних та урядових організацій.

➔Ми насамперед захищаємо інтереси громадян, гарантуючи,
що жодна організація чи партнер не має можливості, чи
повноважень впливати або змінювати хід наших публічних
консультацій чи їхні результати.

ЗАБЕЗПЕЧУВАТИ ПРОЗОРУ ДІЯЛЬНІСТЬ
Make.org і Make.org Foundation є прозорими у своїй діяльності.

➔Ми систематично оприлюднюємо результати наших
публічних консультацій, наша платформа має відкритий код
(open source), а функціонування наших алгоритмів
задокументовано. Ми оприлюднюємо списки партнерів і
акціонерів Make.org, які володіють понад 5 % капіталу.

ЗАХИЩАТИ ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ
Make.org захищає персональні дані своїх користувачів у всьому світі,
завжди — відповідно до законодавства ЄС. Make.org Foundation



гарантує, що персональні дані цифрових пристроїв, які вона
підтримує, убезпечені.

➔ Персональні дані є цінними. Ми неухильно дотримуємося
Загального регламенту захисту даних (GDPR) щодо захисту
фізичних осіб у зв’язку з обробкою персональних даних та
вільним переміщенням таких даних.

Етика через докази

ДІЯТИ В ІНТЕРЕСАХ ДЕМОКРАТІЇ, ПРАЦЮВАТИ ЗАДЛЯ
ГРОМАДЯН КРАЇН ЄВРОПИ

- Публічні консультації на Make.org легкодоступні та відкриті для всіх.

- Вони мають на меті відродити представницьку демократію, а не

замінити її.

- Наша платформа відповідає 74 % стандартів RGAA 4.0. Ми також

прагнемо постійно покращувати доступність нашої платформи.

- Кожна пропозиція має рівні шанси бути схваленою, кожен

громадянин має рівні шанси на те, що його голос буде врахований.

- Модерування пропозицій відбувається вручну за допомогою

штучного інтелекту.

- Результати наших публічних консультацій завжди повідомляються

електронною поштою громадянам, які беруть участь у

консультаціях, і є доступними для всіх.

- Ми прагнемо, щоб усі ідеї, за які голосують під час наших публічних

консультацій, безпосередньо чи опосередковано,

трансформувалися в конкретні дії.

- Наші громадські ініціативи ухвалюються незалежно, але доповнюють

дії органів державної влади. Ми підтримуємо активний діалог із

українськими, європейськими й міжнародними інституційними



суб’єктами.

- Ми є членом-засновником асоціації Association Civic Tech Europe

(ACTE), яка працює над розвитком учасницької демократії в Європі.

ДОТРИМУВАТИСЯ ПРИНЦИПУ НЕЙТРАЛЬНОСТІ, ЗАБЕЗПЕЧУВАТИ
СВОЮ НЕЗАЛЕЖНІСТЬ

- Ми забезпечуємо свою фінансову незалежність завдяки

бізнес-моделі, яка гарантує, що на жодного клієнта не припадає

більше, ніж 20% нашого фінансування.

- Наше управління є збалансованим і не має мажоритарних

акціонерів.

- Голова Ради з питань етики є обов’язковим членом Ради директорів і

відіграє вирішальну роль у затвердженні будь-якого нового акціонера

та будь-якої нової ініціативи, а також у всіх питаннях, що стосуються

Кодексу етики.

- Модерація пропозицій на платформі Make.org здійснюється з

дотриманням норм Кодексу модерації, доступного для всіх на нашій

платформі.

- Нашу методологію було розроблено для отримання статистично

достовірних результатів, зокрема шляхом виявлення провокаційних

повідомлень та надмірного представництва певних груп інтересів.

ЗАБЕЗПЕЧУВАТИ ПРОЗОРУ ДІЯЛЬНІСТЬ, ЗАХИЩАТИ
ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

- Платформа Make.org має відкритий код: ми вирішили відкрити код як

у частині фронтенду, тобто графічному інтерфейсі, який дозволяє



користувачам взаємодіяти з платформою, так і в частині бекенду,

«невидимій» частині, що відповідає за функціонування та

управління даними.

- Усі пропозиції та голосування щодо цих пропозицій доступні на

платформі й через наш API.

- Результати наших консультацій є публічними й доступними для всіх

на платформі.

- Функціонування розроблених нами алгоритмів пояснюється на

нашій платформі.

- Make.org і Make.org Foundation суворо дотримуються Загального

регламенту захисту даних (GDPR) у всіх країнах, де ми представлені,

зокрема за межами Європи.

- На платформі Make.org застосовуються всі права користувачів, як-от

право на доступ, виправлення, видалення та заперечення, право на

обмеження обробки, право не бути об’єктом автоматизованого

індивідуального рішення (включно з профілюванням).

- Make.org зобов’язується ніколи не використовувати персональні дані

своїх користувачів із комерційною метою.

- Політика конфіденційності, яка доповнює загальні положення та

умови, доступна на вебсайті Make.org:

https://make.org/FR/politique-donnees

- Для забезпечення високого рівня безпеки Make.org постійно

вдосконалює захист платформи й даних на основі рекомендацій

OWASP (Open Web Application Security Project, Відкритий проєкт з

безпеки вебзастосунків).

- Вебплатформа консультацій розміщена у французькому дата-центрі

хостингової компанії OVH (м. Рубе), на спеціально виділеній

серверній фермі.


