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Jako firma Hasbro i podmioty stowarzyszone (dalej łącznie „Hasbro”) zobowiązujemy się do
zapewniania bezpieczeństwa naszych systemów oraz danych naszych klientów i pracowników.
Doceniamy pracę ekspertów ds. bezpieczeństwa i zachęcamy ich do kontaktowania się z nami
i zgłaszania potencjalnych luk w zabezpieczeniach lub problemów związanych z bezpieczeństwem
dowolnych produktów, usług, systemów bądź zasobów należących do Hasbro.
Jeśli sądzisz, że udało Ci się znaleźć potencjalny problem związany z bezpieczeństwem lub
lukę w zabezpieczeniach, podziel się z nami tą informacją, stosując się do poniższych wymagań
dotyczących zgłoszeń. Będziemy analizować wszystkie uzasadnione zgłoszenia i starać się usuwać
wszelkie problemy. Aby potwierdzić nasze zobowiązanie, Hasbro zgadza się nie zgłaszać Twoich
działań organom ścigania ani nie składać pozwów sądowych przeciwko Tobie pod warunkiem, że
zastosujesz się do niniejszej polityki.
Warto pamiętać, że Hasbro nie prowadzi publicznego programu nagród za wykrycie błędów i nie
oferuje żadnej gratyfikacji ani wynagrodzenia w zamian za zgłoszenie potencjalnego problemu
związanego z bezpieczeństwem lub luki w zabezpieczeniach.
Z góry dziękujemy za udział.

Wymagania dotyczące zgłoszeń w ramach odpowiedzialnego ujawniania luk
w zabezpieczeniach
Aby zgłosić potencjalną lukę w zabezpieczeniach lub problem związany z bezpieczeństwem, wyślij na adres
responsibledisclosure@hasbro.com wiadomość e-mail ze szczegółowym podsumowaniem, uwzględniając
następujące informacje:

1

 kiedy odkryto problem;

2

 jak można odtworzyć problem;

3

 cel, kroki, narzędzia i artefakty użyte do odkrycia problemu (mile widziane są zapisy wideo i zrzuty
ekranu) oraz

4

 wszelkie pomysły lub kroki pozwalające na zminimalizowanie bądź naprawę problemu.
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Oprócz punktów wymienionych powyżej, upewnij się, by spełnić następujące wymagania:
•N
 ie uczestnicz w żadnych działaniach, które mogą potencjalnie lub realnie spowodować szkody dla
Hasbro, naszych klientów, pracowników lub kogokolwiek innego.
•N
 ie uczestnicz w żadnych działaniach, które mogą potencjalnie lub realnie zatrzymać lub pogorszyć
funkcjonowanie Hasbro bądź naszych produktów, usług, systemów lub zasobów.
 ie uczestnicz w żadnych działaniach, które naruszają prawo, prywatność lub inne prawa osobiste
•N
dowolnej osoby bądź jakiekolwiek warunki, zasady lub prawa mające zastosowanie do naszych
produktów, usług, systemów lub zasobów (np. składanie oszukańczego zamówienia lub inne podobne
transakcje).
•Z
 apewnij firmie Hasbro i jej podmiotom zależnym rozsądny czas na naprawę zgłoszonego problemu
przed przekazaniem informacji o problemie innym podmiotom bądź publicznym ujawnieniem.
 ziałaj w dobrej wierze oraz w sposób etyczny i odpowiedzialny.
•D

Luki w zabezpieczeniach lub problemy związane z bezpieczeństwem
nieobjęte niniejszą polityką

Do luk w zabezpieczeniach lub problemów związanych z bezpieczeństwem nieobjętych niniejszą
polityką należą:
• testowanie zakładów lub centrów danych Hasbro;
• socjotechnika, w tym phishing (np. próby przechwytywania plików cookie, tworzenie fałszywych stron
logowania w celu zbierania danych uwierzytelniających itp.);
• ataki typu „odmowa usługi” (DoS);
• problemy związane z bezpieczeństwem w aplikacjach lub na stronach internetowych innych
podmiotów bądź w usługach online obsługiwanych przez autoryzowanego licencjobiorcę lub partnera
zewnętrznego Hasbro, ponieważ Hasbro nie zarządza tymi usługami online oraz
• problemy związane z protokołami sieciowymi lub standardami branżowymi niekontrolowanymi przez
Hasbro.

Inne kwestie
Informacje na temat innych kwestii można uzyskać, kontaktując się z Działem obsługi klienta Hasbro.
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