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إجمال فيما بعد باسم " )"Hasbroبالحفاظ عىل أمان أنظمتنا،
تلتزم  Hasbroوالشركات التابعة لها (المشار إليها
ومعلومات عمالئنا وموظفينا .إننا نقدر الباحثين في مجال األمان ونشجعهم عىل التواصل معنا لإلبالغ عن أوجه
الضعف المحتملة أو المخاوف األمنية المحددة في أي منتج ،أو خدمة ،أو نظام ،أو أصل تابع لشركة .Hasbro
إذا كنت تعتقد أنك حددت أحد أوجه الضعف أو المخاوف األمنية المحتملة ،يرجى مشاركتها معنا من خالل اتباع
متطلبات التقديم الواردة أدناه .سنُجرى التحقيق في جميع التقديمات المشروعة والعمل عىل معالجة أي مشاكل.
دعما اللتزامنا ،عىل عدم متابعة اتخاذ أي إجراءات إلنفاذ القانون أو إقامة دعوى قضائية ضدك
توافق ،Hasbro
ً
طالما أنك تمتثل لهذه السياسة.
يرجى مالحظة أن  Hasbroال تدير برنامج مكافأة الكشف عن األخطاء العامة وال تقدم أي عروض مكافأة أو تعويض
مقابل تقديم مخاوف أمنية محتملة أو أوجه الضعف األمنية.
مقدما عىل مشاركتكم.
نشكركم
ً

متطلبات تقديم اإلفصاح المسؤول

عند اإلبالغ عن أوجه الضعف المحتملة أو المخاوف األمنية ،يرجى إرسال بريد إلكتروني إىل
 responsibledisclosure@hasbro.comمع ملخص تفصيلي ،بما يشمل:

1

متى تم تحديد المشكلة؛ و

2

كيف يمكن إعادة إنشاء المشكلة؛ و

3

الهدف ،والخطوات ،واألدوات ،والبيانات االصطناعية المستخدمة أثناء االكتشاف (نرحب بالفيديوهات ولقطات
الشاشة)؛ و

4

أي أفكار بشأن خطوات التخفيف أو اإلصالح التي يمكن اتخاذها لمعالجة المشكلة.

باإلضافة إىل ما سبق ذكره ،يرجى التأكد من االلتزام بالمتطلبات التالية:
• ال تشارك في أي نشاط يمكن سواء بشكل محتمل أو فعلي أن يتسبب في إلحاق الضرر بشركة  ،Hasbroأو عمالئنا ،أو
موظفينا ،أو أي شخص آخر؛ و
• ال تشارك في أي نشاط من شأنه بشكل محتمل أو فعلي أن يتسبب في إيقاف أو تدهور  ،Hasbroأو منتجاتنا ،أو خدماتنا ،أو
أنظمتنا ،أو أصولنا؛ و
• ال تشارك في أي نشاط من شأنه انتهاك القانون ،أو خصوصية أي أحد ،أو الحقوق الشخصية األخرى ،أو الشروط ،أو الحقوق
التي تنطبق عىل منتجاتنا ،أو خدماتنا ،أو أنظمتنا ،أو أصولنا (بما في ذلك بدء أمر احتيالي أو أي نوع آخر من المعامالت)؛ و
• توفير الوقت المناسب لشركة  Hasbroوالشركات التابعة لها إلصالح أي مشكلة تم اإلبالغ عنها قبل مشاركة هذه المعلومات
مع جهة خارجية أو اإلفصاح عنها علنًا؛ و
• التصرف بحسن نية وبطريقة أخالقية ومسؤولة.
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م
ل
ا
ح
س
ؤ
ا
ص
و
ل
سياسة اإلف
ل
د
ى
o
r
b
s
a
H
أوجه الضعف أو المخاوف األمنية خارج النطاق

• تتضمن أوجه الضعف أو المخاوف األمنية خارج النطاق ما يلي:
• اختبار مرافق  Hasbroأو مراكز البيانات التابعة لها؛ و
• الهندسة االجتماعية ،بما في ذلك التصيد االحتيالي (عىل سبيل المثال ،محاوالت سرقة ملفات تعريف االرتباط،
صفحات تسجيل الدخول الوهمية لجمع بيانات االعتماد ،وما إىل ذلك)؛ و
• هجمات رفض الخدمة؛ و
• المشكالت األمنية في التطبيقات التابعة للجهات الخارجية ،أو مواقع الويب ،أو الخدمات عبر اإلنترنت التي يديرها
حامل رخصة أو شريك تابع لجهة خارجية مصرح لهم من جانب  Hasbroنظ ًرا ألن  Hasbroال تدير هذه الخدمات عبر
اإلنترنت؛ و
• المشكالت المتعلقة ببروتوكوالت الشبكات أو معايير الصناعة التي ال تتحكم فيها .Hasbro

المشكالت األخرى

فيما يخص أي مشكالت أخرى ،يُرجى االتصال بـ رعاية المستهلك في .Hasbro

آخر تحديث ()7.24.20

