
Τελευταία ενημέρωση (24.7.20)

Πολιτική υπεύθυνης κοινοποίησης της Hasbro

Η Hasbro και οι συνεργάτες της (από κοινού, «Hasbro») έχουν αφοσιωθεί στη διατήρηση της 
ασφάλειας των συστημάτων της και των πληροφοριών των πελατών και των υπαλλήλων της. 
Εκτιμούμε και παροτρύνουμε τους ερευνητές ασφαλείας να επικοινωνούν μαζί μας για να 
αναφέρουν πιθανές ευπάθειες ή προβλήματα ασφαλείας που εντοπίζονται σε οποιοδήποτε 
προϊόν, υπηρεσία, σύστημα ή περιουσιακό στοιχείο που ανήκει στη Hasbro.

Αν πιστεύετε ότι έχετε εντοπίσει ένα πιθανό πρόβλημα ασφάλειας ή κάποια ευπάθεια, 
γνωστοποιήστε το σε εμάς ακολουθώντας τις παρακάτω απαιτήσεις αναφοράς. Θα 
διερευνήσουμε όλες τις νόμιμες αναφορές και θα εργαστούμε για την επίλυση τυχόν 
προβλημάτων. Προς στήριξη της αφοσίωσής της, η Hasbro συμφωνεί να μην προβεί σε ενέργειες 
επιβολής του νόμου ή να μην κινήσει αγωγή εναντίον σας εφόσον συμμορφώνεστε με την 
παρούσα πολιτική.

Λάβετε υπόψη ότι η Hasbro δεν εφαρμόζει πρόγραμμα επιβράβευσης για την αποκάλυψη 
σφαλμάτων και δεν προσφέρει αμοιβή ή αποζημίωση ως αντάλλαγμα για την υποβολή πιθανών 
προβλημάτων ασφαλείας ή ευπαθειών.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας.

Απαιτήσεις για την υποβολή αναφορών υπεύθυνης κοινοποίησης
Όταν αναφέρετε μια πιθανή ευπάθεια ή πρόβλημα ασφαλείας, αποστείλετε email στη διεύθυνση 
responsibledisclosure@hasbro.com με μια λεπτομερή περίληψη, η οποία περιλαμβάνει:

1   Πότε εντοπίστηκε το ζήτημα·

2   Πώς μπορεί να αναπαραχθεί το ζήτημα·

3   Τον στόχο, τα βήματα, τα εργαλεία και τα τεχνουργήματα που χρησιμοποιήθηκαν κατά την ανακάλυψη 
(τα βίντεο και τα στιγμιότυπα οθόνης είναι ευπρόσδεκτα)· και

4   Οποιεσδήποτε ιδέες για βήματα μετριασμού ή αποκατάστασης που μπορούν να επιλύσουν το 
πρόβλημα.
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Εκτός από τα παραπάνω, βεβαιωθείτε ότι τηρείτε τις παρακάτω απαιτήσεις:
•  Μην συμμετέχετε σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που μπορεί δυνητικά ή πραγματικά να προκαλέσει 

βλάβη στη Hasbro, τους πελάτες της, τους υπαλλήλους της ή οποιονδήποτε άλλον·
•  Μην συμμετέχετε σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που μπορεί δυνητικά ή πραγματικά να σταματήσει 

ή να υποβαθμίσει τη Hasbro, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τα συστήματα ή τα περιουσιακά της 
στοιχεία·

•  Μην συμμετέχετε σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που παραβιάζει τη νομοθεσία, το ιδιωτικό 
απόρρητο ή άλλα προσωπικά δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου, ή οποιουσδήποτε όρους, 
προϋποθέσεις ή δικαιώματα που ισχύουν για τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τα συστήματα ή τα 
περιουσιακά της στοιχεία (συμπεριλαμβανομένης της έναρξης μιας δόλιας εντολής ή άλλου είδους 
συναλλαγής)·

•  Παρέχετε εύλογο χρονικό διάστημα στη Hasbro και τις θυγατρικές της για την επίλυση οποιουδήποτε 
αναφερθέντος ζητήματος προτού οι πληροφορίες αυτές γνωστοποιηθούν σε τρίτο μέρος ή 
γνωστοποιηθούν δημοσίως και

•  Ενεργείτε καλόπιστα και με δεοντολογικό και υπεύθυνο τρόπο.

Ευπάθειες ή προβλήματα ασφαλείας εκτός αντικειμένου 
•  Οι ευπάθειες ή τα προβλήματα ασφαλείας εκτός αντικειμένου περιλαμβάνουν τα εξής:
•  Δοκιμή εγκαταστάσεων ή κέντρων δεδομένων της Hasbro·
•  Κοινωνική μηχανική, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ψαρέματος (π.χ. προσπάθειες κλοπής 

cookies, ψεύτικες σελίδες σύνδεσης για συλλογή διαπιστευτηρίων κ.λπ.)·
•  Επιθέσεις άρνησης εξυπηρέτησης·
•  Θέματα ασφαλείας σε εφαρμογές, ιστότοπους ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες τρίτων που τις 

διαχειρίζεται εξουσιοδοτημένος κάτοχος άδειας ή εξωτερικός συνεργάτης της Hasbro επειδή η 
Hasbro δεν διαχειρίζεται αυτές τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες· και

•  Θέματα που σχετίζονται με πρωτόκολλα δικτύωσης ή πρότυπα του κλάδου που δεν ελέγχονται από 
τη Hasbro.

Άλλα ζητήματα
Για οποιαδήποτε άλλα ζητήματα, επικοινωνήστε με το τμήμα Εξυπηρέτησης πελατών της Hasbro.

https://consumercare.hasbro.com/en-us

