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Hasbro и филиалите на дружеството (наричани заедно „Hasbro“) се ангажират със защитата
на нашите системи и на информацията на потребителите и служителите. Благодарни сме на
изследователите по сигурност и ги насърчаваме да се свързват с нас, за да съобщават за
потенциални уязвимости или притеснения, свързани със сигурността, открити в които и да е
продукти, услуги, системи или активи, собственост на Hasbro.
Ако смятате, че сте открили потенциални притеснения или уязвимости, свързани със
сигурността, молим да ги споделите с нас, като следвате изискванията за изпращане по-долу.
Ще проучим всички действителни сигнали и ще работим за решаването на всички проблеми.
В подкрепа на нашия ангажимент Hasbro се съгласява да не предприема действия, свързани
с правоприлагането, или съдебни процеси срещу вас, стига да изпълнявате изискванията на
настоящите правила.
Имайте предвид, че Hasbro не провежда обществена програма за предлагане на награди
за откриване на грешки и не предлага под никаква форма награда или компенсация за
изпращането на потенциални притеснения или уязвимости, свързани със сигурността.
Благодарим ви предварително за участието.

Изисквания за подаване на сигнал във връзка с отговорното
разкриване на информация
Когато съобщавате за потенциални притеснения или уязвимости, свързани със сигурността, изпратете
имейл с подробно обобщение на адрес responsibledisclosure@hasbro.com, включително:

1

 кога е открит проблемът;

2

 как може да бъде възпроизведен;

3

 целта, стъпките, инструментите и артефактите, използвани в процеса на откриване (например
видеоклипове и екранни снимки); и

4

 идеи за смекчаване или стъпки за решаване, които могат да се използват при този проблем.
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В допълнение към горното се уверете, че изпълнявате следните изисквания:
• Не участвайте в дейности, които могат потенциално или действително да причинят вреди на
Hasbro, нашите клиенти и служители или на други лица;
• Не участвайте в дейности, които могат потенциално или действително да причинят спиране на
дейността или понижаване на качеството в Hasbro, нашите продукти, услуги, системи или активи;
• Не участвайте в дейности, нарушаващи законите, поверителността или други лични права
на които и да е лица, или правила, условия или права, които се отнасят до нашите продукти,
услуги, системи или активи (включително създаването на неистински поръчки или други типове
транзакции);
• Трябва да предоставите на Hasbro и техните филиали разумен период от време, за да поправят
съобщените проблеми, преди тази информация да бъде споделена с трети лица или да бъде
разкрита публично; и
• Трябва също да действате добросъвестно, по етичен и отговорен начин.

Потенциални уязвимости или притеснения, свързани със
сигурността, които са извън обхвата на настоящите правила
• Потенциалните уязвимости или притеснения, свързани със сигурността, които са извън обхвата
на настоящите правила, включват:
• изпитване на съоръженията или центровете за данни на Hasbro;
• „социално инженерство“, включително „фишинг“ (например опити за кражба на „бисквитки“,
фалшиви страници за влизане с цел събиране на входни данни и т.н.);
• атаки за отказ на услуга;
• проблеми със сигурността в приложения, уеб сайтове или онлайн услуги на трети страни, които
се експлоатират от упълномощен лицензополучател или външен партньор на Hasbro, тъй като
Hasbro не управлява тези онлайн услуги; и
• проблеми, свързани с мрежови протоколи или индустриални стандарти, които не се контролират
от Hasbro.

Други проблеми
За други проблеми се свържете с отдела за грижа за клиентите на Hasbro.
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