
Narzędzie do wewnętrznego 
zgłaszania nieprawidłowości

Anonimowy, dwustronny, bezpieczny i prosty 
w obsłudze system online do przyjmowania 
zgłoszeń od sygnalistów.



Jesteśmy polską spółką technologiczną specjalizująca się w dostarczaniu 
narzędzi podwyższających bezpieczeństwo dokumentów elektronicznych i 
umożliwiających bezpieczną, szyfrowaną komunikację.

Wykorzystujemy sprawdzoną technologię i najwyższe standardy 
bezpieczeństwa, nie zapominając o prostocie użytkowania
(One Click Protection) i łatwości wdrożenia (wystarczy rejestracja).

Opracowaliśmy rozwiązania, które sprzyjają tworzeniu nowatorskich i 
przyjaznych kultur organizacyjnych, w tym bezpieczne narzędzie Sygnanet
do całkowicie anonimowego zgłaszania nieprawidłowości w firmie.

Jesteśmy na rynku od ponad 20 lat, 
w tym czasie stworzyliśmy serwisy:



Ochronę tożsamości zgłaszającego
Chronimy tożsamość Twoich pracowników. Mogą oni bezpiecznie i 
anonimowo zgłaszać problemy dostrzeżone w miejscu pracy za 
pośrednictwem przyjaznego narzędzia do komunikacji.

Kontakt zwrotny z sygnalistą
Korzystając z intuicyjnego panelu firmowego odbiorca zgłoszenia może 
zwrotnie wysłać wiadomość do sygnalisty bez naruszenia jego 
anonimowości.

Bezpieczeństwo Twojej firmy
Dbamy o bezpieczeństwo pracodawców, dlatego zapewniamy pełną 
poufność treści wysłanych zgłoszeń, które są przekazywane w sposób 
niejawny (szyfrowany).

Sygnanet to prosty system wczesnego ostrzegania. Chroń swoją firmę, rozwiązuj problemy zanim będzie za późno. 
Zapewniamy:



Sygnanet spełnia wymagania Dyrektywy o ochronie sygnalistów oraz 
Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Ustawa AML Dyrektywa UE

Anonimowe narzędzie 
do zgłaszania naruszeń

wymaga wymaga TAK

Kontakt zwrotny 
ze zgłaszającym

wymaga wymaga TAK

Dostęp dla pracowników 
i innych osób/organizacji 
współpracujących

wymaga wymaga TAK

Ochrona danych 
osobowych 
zgłaszającego

wymaga wymaga TAK

Archiwizacja zgłoszeń wymaga wymaga TAK

Archiwizacja 
dokumentacji

wymaga wymaga TAK



Jak chronimy tożsamość sygnalisty?

• używamy serwer proxy anonimizujący kontakty z serwisem SYGNANET 

• serwer nie rejestruje danych o odbieranych oraz wysyłanych transmisjach 

i podmienia IP na inny

• nie pobieramy żadnych danych od sygnalisty

• zgłoszenie jest przekazywane na serwer i dopiero tam tworzona jest widomość wysyłana do 

firmy

• treść zgłoszenia wraz z załącznikami jest szyfrowana

• wiadomość od firmy jest wysyłana na serwer, a nie bezpośrednio do sygnalisty, dlatego 

możliwa jest dalsza komunikacja pomiędzy stronami bez ujawniania tożsamości sygnalisty

• wszystkie dane na serwerze są haszowane i nie można ich odszyfrować bez klucza 

zabezpieczonego hasłem



KONTAKT
NETCOMPLEX SP. Z O.O.

T: 33 816 04 11 | 501 196 890
E: biuro@netcomplex.pl


