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Zásad
Spoločnosť Hasbro a jej pridružené spoločnosti (ďalej len „Hasbro“) sa zaviazali zachovávať
bezpečnosť našich systémov a chrániť údaje našich zákazníkov a zamestnancov. Oceňujeme
a povzbudzujeme výskumných pracovníkov v oblasti bezpečnosti, aby nás kontaktovali a nahlásili
potenciálne chyby zabezpečenia alebo bezpečnostné problémy identifikované pri akomkoľvek
produkte, službe, systéme alebo aktívach, ktoré patria spoločnosti Hasbro.
Ak sa domnievate, že ste identifikovali potenciálne bezpečnostné riziko alebo zraniteľné miesto,
podeľte sa o ne s nami podľa požiadaviek na nahlásenie informácií uvedených nižšie. Preskúmame
všetky legitímne predložené informácie a budeme sa snažiť vyriešiť všetky problémy. Na podporu
svojho záväzku spoločnosť Hasbro súhlasí, že nebude presadzovať uplatnenie právneho nároku ani
nepodá voči vám žalobu, pokiaľ budete dodržiavať tieto zásady.
Vezmite, prosím, na vedomie, že spoločnosť Hasbro nemá zavedený verejný program odmeňovania
ani neponúka odmenu alebo kompenzáciu výmenou za nahlásenie potenciálnych bezpečnostných
problémov alebo zraniteľných miest.
Ďakujeme vopred za váš príspevok.

Požiadavky na zodpovedné zverejňovanie informácií
Pri nahlásení potenciálneho zraniteľného miesta alebo bezpečnostného problému pošlite, prosím, e-mail na
adresu responsibledisclosure@hasbro.com s podrobnými informáciami vrátane informácií o tom:

1

 kedy bol problém identifikovaný,

2

 ako môže byť problém reprodukovaný,

3

 aký cieľ, kroky, nástroje a artefakty boli použité pri jeho objavení (videá a snímky obrazovky sú vítané) a

4

 akékoľvek návrhy na kroky na zmiernenie alebo nápravu, ktoré môžu problém vyriešiť.
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Uistite sa, že okrem vyššie uvedených požiadaviek splníte aj nasledujúce:
• Nezapájajte sa do žiadnej činnosti, ktorá by mohla potenciálne alebo naozaj poškodiť spoločnosť
Hasbro, našich zákazníkov, našich zamestnancov alebo kohokoľvek iného.
• Nezapájajte sa do žiadnej činnosti, ktorá by mohla potenciálne alebo naozaj zastaviť alebo znehodnotiť
spoločnosť Hasbro, jej produkty, služby, systémy alebo aktíva.
• Nezapájajte sa do žiadnej činnosti, ktorá by porušovala zákon, právo na súkromie alebo iné osobné
práva kohokoľvek alebo akékoľvek podmienky alebo práva, ktoré sa vzťahujú na naše produkty,
služby, systémy alebo aktíva (vrátane zadania podvodnej objednávky alebo iného typu transakcie).
• Poskytnite spoločnosti Hasbro a jej dcérskym spoločnostiam primeraný čas na odstránenie
oznámeného problému, skôr ako budú tieto informácie sprístupnené tretej strane alebo zverejnené, a
• konajte v dobrej viere a eticky a zodpovedne.

Zraniteľné miesta a bezpečnostné problémy mimo rozsahu týchto zásad
• Zraniteľné miesta alebo bezpečnostné problémy mimo rozsahu týchto zásad zahŕňajú:
• testovanie zariadení alebo dátových centier spoločnosti Hasbro,
• sociálne inžinierstvo vrátane phishingu (napr. pokusy o krádež súborov cookie, falošné prihlasovacie
stránky na zhromažďovanie prihlasovacích údajov atď.),
• útoky zahltením servera služby,
• problémy so zabezpečením v aplikáciách, na webových stránkach alebo v online službách tretích strán,
ktoré prevádzkuje autorizovaný držiteľ licencie alebo partner tretej strany spoločnosti Hasbro, pretože
spoločnosť Hasbro tieto online služby nespravuje, a
• problémy týkajúce sa sieťových protokolov alebo noriem odvetvia, ktoré spoločnosť Hasbro nemá pod
kontrolou.

Iné problémy
S akýmikoľvek inými problémami sa obráťte na oddelenie starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Hasbro.
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