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Hasbros policy för ansvarsfulla upplysningar

Hasbro och dess dotterbolag (som tillsammans kallas ”Hasbro”) strävar efter att upprätthålla 
säkerheten i våra system och skydda våra konsumenters och medarbetares uppgifter. Vi uppskattar 
och uppmuntrar säkerhetsanalytiker att kontakta oss för att rapportera potentiella sårbarheter eller 
säkerhetsproblem som identifieras i någon produkt, tjänst, system eller tillgång som tillhör Hasbro.

Om du tror att du har identifierat en potentiell säkerhetsrisk eller sårbarhet ber vi dig att berätta 
det för oss genom att följa inlämningskraven nedan. Vi kommer att undersöka alla befogade 
inlämningar och arbeta för att lösa eventuella problem. Som del av vårt åtagande samtycker Hasbro 
till att inte tillämpa några brottsbekämpande åtgärder eller inleda en juridisk process mot dig så 
länge du följer denna policy.

Observera att Hasbro inte bedriver något offentligt program för felsökning mot ersättning 
och inte erbjuder någon belöning eller ersättning i utbyte mot upplysningar om potentiella 
säkerhetsproblem eller säkerhetssårbarheter.

Tack på förhand för ditt deltagande.

Inlämningskrav för ansvarsfulla upplysningar
Om du vill rapportera en potentiell sårbarhet eller ett säkerhetsproblem ska du skicka ett e-postmeddelande 
till responsibledisclosure@hasbro.com med en utförlig sammanfattning inklusive

1   när problemet identifierades

2   hur problemet kan återskapas

3   mål, steg, verktyg och objekt som användes vid identifiering (tillhandahåll gärna videor och skärmdumpar)

4   eventuella idéer om åtgärder eller korrigeringar som kan lösa problemet.

Utöver ovanstående ska du kontrollera att du följer följande krav:
•  Delta inte i någon aktivitet som potentiellt eller faktiskt kan skada Hasbro, våra kunder, våra anställda eller 

någon annan.
•  Delta inte i någon aktivitet som potentiellt eller faktiskt kan stoppa eller försämra Hasbro, våra produkter, 

tjänster, system eller tillgångar.
•  Delta inte i någon aktivitet som bryter mot lagen eller som inkräktar på någons privatliv eller andra personliga 

rättigheter, några villkor eller villkor och rättigheter som gäller för våra produkter, tjänster, system eller 
tillgångar (inklusive att inleda en bedräglig order eller någon annan typ av transaktion).

•  Ge Hasbro och dess dotterbolag rimlig tid att åtgärda eventuella rapporterade problem innan sådan 
information delas med en tredje part eller avslöjas offentligt.

•  Handla i god tro och på ett etiskt och ansvarsfullt sätt.
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Sårbarheter eller säkerhetsproblem som inte omfattas
 Sårbarheter eller säkerhetsproblem som inte omfattas inkluderar:
•  att testa Hasbros anläggningar eller datacenter
•  social manipulation, inklusive nätfiske (t.ex. försök att stjäla cookies, falska inloggningssidor för att 

samla in uppgifter osv.)
•  överbelastningsattacker
•  säkerhetsproblem i appar, onlinetjänster eller på webbplatser från tredje part som drivs av en 

auktoriserad licenstagare eller tredjepartspartner till Hasbro, eftersom Hasbro inte hanterar dessa 
onlinetjänster

•  problem relaterade till nätverksprotokoll eller branschstandarder som inte kontrolleras av Hasbro.

Andra problem
Kontakta Hasbro Consumer Care om du har några andra frågor.

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



