
Etická rada Make.org a Make.org Foundation

S cílem zaručit nezávislost a transparentnost, stejně jako dodržování Etické
charty, Make.org a Make.org Foundation se rozhodly, již od svého vzniku, zřídit
Etickou radu .

Tato Etická rada se skládá ze tří nezávislých osobností a dvou
dobrovolníků-občanů, náhodně vybraných z řad účastníků misí Make.org. Má
přístup ke všem provozním, strategickým a kapitálovým rozhodnutím obou
organizací. Úlohou rady je každé tři měsíce analyzovat strategické a provozní
fungování obou organizací a na základě analýzy zveřejnit zprávu o dodržování
Etické charty. Dále také kontroluje každou misi a její partnery.

Etická charta Make.org a Make.org Foundation

Naše závazky:

PODPORA DEMOKRACIE
Make.org a Make.org Foundation pevně věří v demokracii jako politický
systém a jednají tak, aby ji posilovaly.

➔ Všechny naše mise a činnosti mají za cíl, přímo či nepřímo, posilovat
zastupitelskou demokracii, pomáhat při její revitalizaci a v neposlední řadě
ji učinit odolnější prostřednictvím participativní demokracie.

VE SLUŽBÁCH EVROPSKÝM OBČANŮM Make.org a Make.org Foundation
vedou iniciativy ve prospěch občanů.

➔ Občané jsou nejen hlavními aktéry naší činnosti, zaměřené ve prospěch
obecného zájmu, ale také jejími hlavními příjemci. Zajišťujeme také
otevřený a inkluzivní charakter našich misí a zavazujeme se
k neustálému vylepšování dostupnosti naší platformy. I když



působíme po celém světě, naše hlavní ambice se zaměřuje na
posílení demokracie v Evropě, ve prospěch evropských občanů.

NEUTRÁLNÍ PŮSOBNOST
Kromě demokracie Make.org a Make.org Foundation nepodporují žádný
konkrétní politický nebo ekonomický projekt.

➔ Spolupracujeme s institucemi, správními orgány, společnostmi,
sdruženími, médii a místními úřady. Nepracujeme pro politické
strany nebo volební kandidáty.

ZAJIŠTĚNÍ NAŠI NEZÁVISLOSTI
Make.org a Make.org Foundation jsou nezávislé na jakékoli politické,
ekonomické či vládní organizaci.

➔ Hájíme především zájmy občanů tím, že zajišťujeme, aby žádná
organizace ani partner neměl možnost nebo pravomoc
ovlivňovat nebo upravovat fungování našich konzultací nebo
jejich výsledky.

TRANSPARENTNÍ FUNGOVÁNÍ:
Make.org a Make.org Foundation zajišťují transparentnost svého
fungování.

➔ Výsledky našich konzultací systematicky zveřejňujeme, naše
konzultační platforma je open source
(„otevřený zdrojový kód“) a fungování našich algoritmů je
průběžně dokumentováno. Zveřejňujeme seznamy našich
partnerů a akcionářů Make.org, kteří vlastní více než 5 % kapitálu.

RESPEKTOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
Make.org zajišťuje ochranu osobních údajů svých uživatelů po celém světě,
vždy v souladu s evropským právem. Make.org Foundation zajišťuje
respektování osobních údajů digitálních zařízení, která podporuje.

➔ Osobní údaje jsou důležité a proto, pečlivě dodržujeme obecné
nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) týkající se ochrany
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů



a volným pohybem těchto údajů.
Etika prostřednictvím důkazů

PODPORA DEMOKRACIE, VE SLUŽBÁCH EVROPSKÝM OBČANŮM

- Občanské konzultace Make.org jsou otevřené pro každého a jsou snadno

dostupné.

- Jejich cílem je revitalizovat, nikoli nahradit, zastupitelskou demokracii.

- Naše platforma respektuje 74 % norem RGAA 4.0. Zavázali jsme se také

k neustálému vylepšování dostupnosti naší platformy.

- Každý návrh má stejnou šanci na schválení, každý občan má stejnou šanci,

že jeho hlas bude zohledněn.

- Návrhy jsou zpracovány lidskými moderátory za pomoci umělé

inteligence.

- Výsledky našich konzultací jsou zúčastněným občanům vždy sdělovány

prostřednictvím e-mailu a taktéž jsou zpřístupněny všem.

- Snažíme se zajistit, aby všechny nápady vznesené během našich

konzultací byly, přímo či nepřímo, převedeny do konkrétních činů.

- O naší konkrétní občanské činnosti se rozhoduje nezávisle, ale doplňkově

k akcím veřejných orgánů, v neustálém dialogu s českými, evropskými

a mezinárodními institucionálními subjekty.

- Jsme zakládajícím členem Association Civic Tech Europe (ACTE), která

pracuje na rozvoji participativní demokracie v Evropě.

NEUTRÁLNÍ PŮSOBENÍ, ZAJIŠTĚNÍ NAŠÍ NEZÁVISLOSTI

- Naši finanční nezávislost zajišťujeme ekonomickým modelem, který

umožňuje, aby žádný z našich zákazníků nepředstavoval více než 20 %



našich zdrojů financování.

- Naše správní rada je vyvážená a bez dominantního akcionáře.

- Předseda Etické rady je statutárním členem představenstva s rozhodující

rolí při schvalování každého nového akcionáře a jakékoli nové mise a ve

všech záležitostech souvisejících s Etickou chartou.

- Moderování návrhů na platformě Make.org respektuje pravidla Charty

moderování, která je přístupná všem na naší platformě.

- Naše metodika byla navržena tak, abychom získali statisticky přesné

výsledky, což nám umožňuje zejména identifikace trollování

a nadměrného zastoupení vytvořených zájmových skupin.

TRANSPARENTNÍ FUNGOVÁNÍ, RESPEKTOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- Make.org je „open source“: rozhodli jsme se náš kód otevřít jak v části

front-end, tedy v grafickém rozhraní, které uživatelům umožňuje

interakci na platformě, tak i v části back-end, která není vidět a má na

starosti správu cesty a dat.

- Všechny návrhy a hlasování o těchto návrzích jsou přístupné na platformě

a prostřednictvím našeho API.

- Výsledky našich konzultací jsou veřejné a dostupné všem na platformě.

- Funkcionalita algoritmů, které jsme vyvinuli, je vysvětlena na naší

platformě.

- Make.org a Make.org Foundation pečlivě dodržují obecné nařízení

o ochraně osobních údajů (GDPR) ve všech zemích, ve kterých

působíme, včetně těch mimoevropských.

- Make.org aplikuje všechna uživatelská práva, jako jsou: právo na přístup,

opravu, výmaz a námitku, právo na omezení zpracování, právo nebýt



předmětem automatizovaného rozhodování (včetně profilování).

- Make.org se zavazuje nikdy nezveřejňovat a jinak nakládat s

individuálními údaji svých uživatelů.

- Charta osobních údajů, která doplňuje všeobecné podmínky, je

k dispozici na webových stránkách Make.org:

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

- Aby byla zaručena vysoká úroveň bezpečnosti, Make.org se snaží neustále

zlepšovat zabezpečení platformy a údajů na základě doporučení

OWASP (Open Web Application Security Project).

- Webová konzultační platforma je umístěna ve francouzském datovém

centru hostitelského OVH (nachází se v Roubaix), na farmě

dedikovaných serverů.


