ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ, КОЛИ ВИ ЗАВАНТАЖУЄТЕ ВІДЗНЯТI
МАТЕРІАЛИ В ДОДАТКУ EYEWITNESS TO ATROCITIES?
У цьому документі пояснюється, чому необхідно
завантажувати Ваші відзнятi матеріали на сервер
eyeWitness, а також що з ними відбувається на сервері.

ПЕРЕВІРКА
коли Ви робите фотографію або відео за допомогою програми eyeWitness to
Atrocities і завантажуєте свої кадри на наш захищений сервер, Ви створюєте
головне оригінальне фото або відео, яке можна використовувати як доказ у
розслідуваннях або судах. Його також можна використовувати для перевірки
будь-якої копії, яка пізніше поширюється в соціальних мережах,
використовується в рекламних кампаніях або повідомляється в ЗМІ.

ВИЗНАННЯ ДОКАЗІВ У СУДІ
Суди вимагають докази того, що ніхто в жодному разі не змінював кадри. З
юридичної точки зору, Вам потрібно забезпечити зберігання доказів i захистити
від ризиків редагування та зміни медіа та даних. Якщо Ваш додаток для камери
дозволяє експортувати та завантажувати Ваші кадри та метадані, у Вас є
можливість їх змінити. Якщо зберігання доказів не забезпечене, відзнятий
матеріал більше не буде надійним. eyeWitness забезпечує зберігання доказів для
своїх партнерів, поки матеріали не будуть використані у суді.

Ми робимо це чотирма способами:
КАДРИ ЗАБЛОКУЮТЬСЯ ДО ЗАВАНТАЖЕННЯ: користувач програми не може редагувати
матеріали або метадані. Користувач також не може відразу завантажити або експортувати
свої матеріали з програми. Натомість їм спочатку потрібно буде завантажити оригінальне
фото чи відео на сервер eyeWitness для перевірки. Після того, як eyeWitness отримає
відзнятий матеріал, користувач може завантажити та зберегти копію, яку потім може
експортувати та поділитися як зазвичай, тоді як eyeWitness захищає процес завантаження.
Кадри, зняті з іншого додатка до камери не можна завантажити на сервер для перевірки.
ЦИФРОВИЙ ПІДПИС: Коли кадри записуються за допомогою додатку, вона автоматично
генерує унікальний ідентифікаційний код на основі пікселів, відомий як «хеш-значення».
Це хеш-значення служить цифровим підписом. Коли хеш-значення двох зображень
співпадають, то зображення ідентичні. Цей крок гарантує, що будь-які наступні зміни
матеріалу можуть бути виявлені.
АВТЕНТИЧНІСТЬ КАДРІВ: Коли відзнятий матеріал завантажується на наш захищений
сервер, хеш-значення обчислюється ще раз і порівнюється з хеш-значенням, записаним
під час зйомки кадру. Хеш-значення які співпадають показують, що після зйомки
зображення не було змінено.
БЕЗПЕЧНЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ: eyeWitness використовує наскрізне
шифрування, і всі кадри завантажуються в невеликих зашифрованих пакетах на сервер
eyeWitness. Сам сервер не призначений для загального користування, безпечний і
характеризується контрольованим доступом.

ВИКОРИСТАННЯ ВАШИХ КАДРІВ ДЛЯ СПРАВЕДЛИВОСТІ
досягнення справедливості може зайняти багато часу, а використання
eyeWitness гарантує, що потенційні докази, зібрані зараз, можуть бути
використані механізмами, які можуть виникнути в майбутньому.
eyeWitness було розроблено відповідно до правовиx стандартів та
вважається надійним джерелом. Ми підтримуємо відносини зі слідчими
судовими та несудовими органами на національному, регіональному та
міжнародному рівнях, і до нас регулярно звертаються за інформацією,
пов’язаною з розслідуваннями, які вони проводять. Аналогічно, eyeWitness
шукає механізми, які вивчають події, задокументовані користувачами
нашого додатку.

ЗГОДА
якщо у нас є партнерські відносини з Вами, ми зв’яжемося з Вами, щоб
отримати Вашу згоду, перш ніж поділитися будь-якими Вашими кадрами зі
слідчим. Для незалежних (не партнерських) користувачів, додаток надає
можливість надати контактні дані, щоб отримати Вашу згоду. Ми зв’яжемося
з Вами лише після того, як оцінимо будь-який потенційний ризик безпеки.
Якщо Ви не заперечуєте проти розповсюдження кадрів, ми організуємо
передачу інформації безпосередньо від нас слідчому, щоб забезпечити
збереження захист доказів.
Якщо Ви або Ваша організація подаєте судову справу або офіційну скаргу до
Комісії з прав людини чи іншого слідчого органу, і Ви хочете додати
матеріали, зняті за допомогою eyeWitness, ми можемо надіслати матеріали
та метадані безпосередньо до цього органу на Від вашого імені, а також
повне пояснення наших технологій та протоколів обробки даних (наприклад,
письмові свідчення або свідчення в суді в якості свідка-експерта). Крім того,
ми також можемо надіслати Вам відзняті матеріали.

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА АНОНІМНІСТЬ
Ви можете залишатися анонімними, якщо хочете. Додаток не збирає жодної
ідентифікаційної інформації про користувача, його телефон, IP-мережу чи MACадресу.

ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДОДАТКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДОДАТКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ АБО ДЛЯ СПІВПРАЦІ З НАМИ ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З НАМИ!
www.eyewitness.global
general@eyewitness.global
+44 7578 489 100 (Signal & WhatsApp)
@eyewitnessorg

eyewitnesstoatrocities

