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Zásad
Společnost Hasbro a její přidružené společnosti (společně „Hasbro“) se zavázali, že budou udržovat
své systémy a údaje svých zákazníků a zaměstnanců v bezpečí. Vítáme a podporujeme hlášení ze
strany odborníků na zabezpečení, která nám umožní identifikovat možné chyby či problémy týkající
se zabezpečení v jakémkoliv produktu, službě, systému či prostředku společnosti Hasbro.
Domníváte-li se, že jste nalezli možný problém nebo chybu týkající se zabezpečení, sdílejte je
s námi podle požadavků na odeslání uvedených níže. Všechny legitimní příspěvky prošetříme
a budeme pracovat na tom, abychom vyřešili jakékoliv problémy. Abychom tento náš závazek
podpořili, společnost Hasbro vůči vám nebude uplatňovat žádné právní nároky a ani nepodá
žalobu, dokud bude vaše jednání v souladu s těmito zásadami.
Vezměte prosím na vědomí, že společnost Hasbro nemá zavedený veřejný program odměňování
ani nenabízí odměnu či kompenzaci výměnou za nahlášení potenciálních bezpečnostních problémů
nebo zranitelných míst.
Předem vám děkujeme za vaši účast.

Požadavky zodpovědného zveřejňování informací
Chcete-li nahlásit možnou chybu či bezpečnostní problém, kontaktuje nás na e-mailové adrese
responsibledisclosure@hasbro.com a ve vaší zprávě uveďte podrobné shrnutí daného problému včetně:

1

 údajů, kdy byl daný problém objeven,

2

 postupu, jehož pomocí je možné daný problém znovu vyvolat,

3

 cílů, kroků, nástrojů a artefaktů použitých během objevování daného problému (videa a snímky obrazovky
jsou vítány), a

4

 jakýchkoliv nápadů na kroky, které mohou vést k potlačení nebo nápravě daného problému.
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Ujistěte se, že kromě výše uvedených požadavků splníte i následující:
•N
 ebudete se angažovat v rámci žádné aktivity, která potenciálně či reálně způsobí škodu společnosti
Hasbro, jejím zákazníkům, zaměstnancům či komukoliv dalšímu;
•N
 ebudete se angažovat v rámci žádné aktivity, která potenciálně či reálně zastaví či znehodnotí
činnost společnosti Hasbro, její produkty, služby, systémy či prostředky;
 ebudete se angažovat v rámci žádné aktivity, která porušuje zákon, zasahuje do soukromí jakékoliv
•N
osoby nebo jejích práv ani v rámci žádné aktivity porušující podmínky nebo práva, které se vážou na
naše produkty, služby, systémy či prostředky (včetně odeslání podvodné objednávky nebo jiného
druhu transakce);
•P
 řed sdílením informací o problému s třetí stranou nebo jejich zveřejněním poskytnete společnosti
Hasbro a jejím přidruženým společnostem přiměřený čas na opravu jakéhokoliv nahlášeného
problému a
 udete jednat v dobré víře a etickým a zodpovědným způsobem.
•b

Chyby či problémy zabezpečení, kterých se tyto zásady netýkají
• Chyby či problémy zabezpečení, kterých se tyto zásady netýkají, zahrnují následující:
• testování zařízení či datových center společnosti Hasbro,
• sociální inženýrství včetně phishingu (např. pokusy o krádež souborů cookie, falešné přihlašovací
stránky vytvořené za účelem shromažďování přihlašovacích údajů apod.),
• útoky typu odmítnutí služby (Denial of Service),
• bezpečnostní problémy v aplikacích, webových stránkách či online službách třetích stran, které
provozuje držitel licence či partner třetí strany společnosti Hasbro, protože společnost Hasbro dané
online služby nespravuje a
• problémy týkající se síťových protokolů nebo standardů daného odvětví, které společnost Hasbro
nemá pod kontrolou.

Další problémy
Máte-li jakékoliv další dotazy, kontaktujte zákaznickou podporu společnosti Hasbro.
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