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Politica Hasbro de comunicare responsabilă

Hasbro și filialele (denumite împreună „Hasbro”) se angajează să păstreze securitatea sistemelor 
noastre și a informaților clienților și ale angajaților noștri. Recunoaștem și încurajăm cercetătorii în 
materie de securitate să ne contacteze pentru a raporta potențialele vulnerabilități sau îngrijorările 
privind securitatea identificate la orice produs, serviciu, sistem sau bun ce reprezinta o proprietate 
a Hasbro.

În cazul în care credeți că ați identificat o potențială îngrijorare sau vulnerabilitate de securitate, 
raportați respectând cerințele de raportare de mai jos. Vom investiga toate rapoartele legitime 
și vom depune eforturi pentru a rezolva orice probleme. Pentru a susține angajamentul nostru, 
Hasbro este de acord să nu apeleze la acțiuni de aplicare a legii sau să inițieze un proces în relația 
cu dumneavoastră atât timp cât respectați această politică.

Rețineți că Hasbro nu deține un program public de recompense pentru raportarea problemelor și 
nu oferă premii sau compensare pentru raportarea potențialelor îngrijorări sau vulnerabilități legate 
de securitate.

Vă mulțumim anticipat pentru participare.

Cerințele privind raportarea responsabilă
Pentru a raporta potențialele vulnerabilități sau îngrijorări legate de securitate, vă rugăm să trimiteți un e-mail 
la responsibledisclosure@hasbro.com cu un rezumat detaliat, incluzând:

1   Data la care a fost identificată problema;

2   Felul în care poate fi reprodusă problema;

3   Ținta, pașii, instrumentele și artefactele folosite în timpul identificării (videoclipurile și capturile de ecran 
sunt binevenite) și

4   Orice idei privind pașii de rezolvare sau remediere a problemei.
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Pe lângă cele de mai sus, asigurați-vă că respectați următoarele cerințe:
•  Nu vă implicați în nicio activitate care cauzează sau ar putea cauza daune Hasbro, clienților, angajaților

noștri sau oricărei alte persoane;
•  Nu vă implicați în nicio activitate care blochează, afectează sau ar putea bloca, afecta Hasbro,

produsele, serviciile, sistemele sau bunurile noastre;
•  Nu vă implicați în nicio activitate care încalcă legea, confidențialitatea persoanelor sau alte drepturi

personale sau orice termeni, condiții sau drepturi care se aplică produselor, serviciilor, sistemelor sau
bunurilor noastre (inclusiv inițierea unei comenzi frauduloase sau a oricărui tip de tranzacții);

•  Acordați Hasbro și filialelor sale timpul rezonabil necesar rezolvării oricărei probleme raportate înainte
ca astfel de informații să fie comunicate unui terț sau să fie făcute publice și

•  Acționați cu bună credință și în mod etic și responsabil.

Vulnerabilități sau îngrijorări privind securitatea în afara domeniului de 
aplicare
 Printre vulnerabilitățile sau îngrijorările privind securitatea în afara domeniului de aplicare se numără:
•  Testarea unităților sau a centrelor de date Hasbro;
•  Ingineria socială, inclusiv phishingul (de exemplu tentativele de furt al cookie-urilor, paginile false de 

conectare pentru a colecta date de conectare etc.);
•  Atacurile de tipul refuz-serviciu;
•  Problemele de securitate ale aplicațiilor terților, ale site-urilor web sau ale serviciilor online folosite de 

un licențiat autorizat sau un partener terță parte al Hasbro, dat fiind că Hasbro nu gestionează aceste 
servicii online și

•  Problemele legate de protocoalele de rețea sau standardele la nivel de industrie care nu sunt 
controlate de Hasbro.

Alte probleme
Pentru orice alte probleme, contactați Asistența pentru clienți Hasbro.

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



