
Última Atualização (24.7.20)

Política de Divulgação Responsável da Hasbro

A Hasbro e as respetivas afiliadas (coletivamente, a “Hasbro”) estão empenhadas em manter 
a segurança dos nossos sistemas e das informações dos nossos consumidores e funcionários. 
Valorizamos e incentivamos o contacto de investigadores de segurança para nos comunicar 
potenciais vulnerabilidades ou preocupações de segurança identificadas em qualquer produto, 
serviço, sistema ou recurso pertencente à Hasbro.

Se considerar que identificou uma potencial vulnerabilidade ou preocupação de segurança, 
partilhe-a connosco seguindo os requisitos de submissão abaixo. Iremos proceder à investigação 
de quaisquer submissões legítimas e trabalhar na resolução de quaisquer problemas. Para apoiar 
o nosso compromisso, a Hasbro concorda em não adotar medidas de aplicação da lei ou em não 
iniciar um processo judicial contra o Utilizador, desde que este esteja em conformidade com a 
presente política.

Tenha em atenção que a Hasbro não opera um programa público de prémios por erros detetados, 
não fazendo qualquer oferta de prémio ou compensação em troca do envio de potenciais 
vulnerabilidades ou preocupações de segurança.

Agradecemos antecipadamente a sua participação.

Requisitos de Submissão de Divulgação Responsável
Quando comunicar uma potencial vulnerabilidade ou preocupação de segurança, envie um e-mail para 
responsibledisclosure@hasbro.com com um resumo detalhado, incluindo:

1   Altura em que o problema foi identificado;

2   Forma como o problema pode ser reproduzido;

3   O alvo, passos, ferramentas e artefactos utilizados durante a descoberta (incluindo vídeos e capturas de 
ecrã); e

4   Quaisquer ideias para mitigação ou passos de reparação que possam resolver o problema.
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Política de Divulgação Responsável da Hasbro

Para além das disposições acima, certifique-se do cumprimento dos seguintes requisitos:
•  Não participar em qualquer atividade que possa, de forma potencial ou real, provocar danos à Hasbro,

aos nossos clientes ou a qualquer outra pessoa;
•  Não participar em qualquer atividade que possa, de forma potencial ou real, parar ou afetar a Hasbro,

os nossos produtos, serviços, sistemas ou recursos;
•  Não participar em qualquer atividade que viole a lei, a privacidade de alguém ou outros direitos

pessoais, ou quaisquer outros termos, condições ou direitos aplicáveis aos nossos produtos, serviços,
sistemas ou recursos (incluindo iniciar uma encomenda fraudulenta ou outro tipo de transação);

•  Proporcionar à Hasbro e às respetivas subsidiárias tempo razoável para a resolução de qualquer
problema comunicado antes de essas informações serem partilhadas com terceiros ou divulgadas
publicamente; e

•  Atuar de boa-fé e de uma forma ética e responsável.

Vulnerabilidades ou Preocupações de Segurança Fora do Âmbito
 As vulnerabilidades ou preocupações de segurança fora do âmbito incluem:
•  Testar as instalações ou os centros de dados da Hasbro;
•  Engenharia social, incluindo phishing (por exemplo, tentativas de roubo de cookies, páginas de início 

de sessão falsas para recolher credenciais, etc.);
•  Ataques que Bloqueiam o Serviço;
•  Problemas de segurança em aplicações, sites ou serviços online de terceiros que sejam operados 

por um licenciado autorizado ou parceiro de terceiros da Hasbro, uma vez que a Hasbro não efetua a 
gestão destes serviços online; e

•  Problemas relacionados com normas do setor ou protocolos de funcionamento em rede que não 
sejam controlados pela Hasbro.

Outros Problemas
Para quaisquer outras questões, contacte o Apoio ao Cliente da Hasbro.

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

