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A Hasbro és leányvállalatai (a továbbiakban együttesen „Hasbro”) elkötelezettek amellett, hogy
megóvják rendszereik biztonságát, valamint ügyfeleik és alkalmazottaik adatait. Nagyra értékeljük
és bátorítjuk a biztonsággal foglalkozó szakértőket, hogy forduljanak hozzánk, és jelentsék, ha
esetleges sebezhetőséget vagy biztonsági problémát tapasztalnak a Hasbro bármilyen terméke,
szolgáltatása, rendszere vagy egyéb eszköze esetében.
Ha Ön úgy gondolja, hogy potenciális biztonsági problémát vagy sebezhetőséget észlelt, kérjük,
jelezze ezt nekünk a bejelentésre vonatkozó alábbi követelményeknek megfelelően. Minden
szabályszerű bejelentést kivizsgálunk, és dolgozunk a problémák elhárításán. Elkötelezettségünk
alátámasztásaként a Hasbro nem indít büntetőeljárást vagy peres eljárást, amennyiben Ön betartja
a jelen szabályzatot.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Hasbro nem üzemeltet nyilvános hibabejelentő programot, és
nem kínál fel díjat vagy kompenzációt a potenciális biztonsági problémák vagy sebezhetőségek
bejelentéséért.
Előre is köszönjük együttműködését!

A felelősségteljes bejelentés követelményei
Ha potenciális sebezhetőséget vagy biztonsági problémát szeretne bejelenteni, küldjön e-mailt a
responsibledisclosure@hasbro.com címre, és részletesen fejtse ki a következőket:

1

 Mikor azonosította a problémát;

2

 Hogyan lehet reprodukálni a problémát;

3

 Mi volt a célpont, továbbá mik voltak a probléma észlelés során elvégzett lépések, felhasznált eszközök
és tárgyak (a videók és képernyőfelvételek sokat segítenek); és

4

 Milyen ötletei vannak arra vonatkozóan, hogy milyen lépések végrehajtásával lehet enyhíteni vagy
elhárítani a problémát.
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Kérjük, hogy a fentieken kívül tartsa be a következő követelményeket is:
• Ne végezzen olyan tevékenységet, amely potenciálisan vagy ténylegesen kárt okozhat a Hasbrónak,
az ügyfeleinek, az alkalmazottainak vagy bárki másnak;
• Ne végezzen olyan tevékenységet, amely potenciálisan vagy ténylegesen leállíthatja vagy ronthatja
a Hasbro tevékenységeit, termékeit, szolgáltatásait, rendszereit vagy egyéb eszközeit;
• Ne végezzen olyan tevékenységet, amely törvénybe ütközik, sérti bárkinek a személyes adatait vagy
egyéb személyiségi jogait, vagy sérti a termékeinkhez, szolgáltatásainkhoz, rendszereinkhez vagy
eszközeinkhez kapcsolódó bármilyen feltételt vagy jogosultságot (ideértve a tisztességtelen célú
megrendelést vagy más típusú tranzakció kezdeményezését is);
• Kérjük, hogy biztosítson kellő időt a Hasbro és a leányvállalatai számára, hogy elhárítsák a bejelentett
problémát, mielőtt az információt megosztaná harmadik féllel vagy a nyilvánossággal; és
• Jóhiszeműen, etikusan és felelősségteljesen járjon el.

Hatáskörön kívül eső sebezhetőségek és biztonsági problémák
• Hatáskörön kívül eső sebezhetőségeknek és biztonsági problémáknak számítanak például
a következők:
• A Hasbro létesítményeinek vagy adatközpontjainak tesztelése;
• Pszichológiai manipuláció, beleértve az adathalászatot (pl. sütik lopására irányuló kísérletek, hamis
bejelentkezési oldalak hitelesítő adatok gyűjtéséhez stb.);
• Szolgáltatásmegtagadási támadások;
• Biztonsági problémák harmadik felek alkalmazásaiban, webhelyein vagy olyan online
szolgáltatásokban, amelyeket a Hasbro által hivatalosan meghatalmazott fél vagy külső partner
üzemeltet – mivel nem a Hasbro kezeli ezeket az online szolgáltatásokat; és
• A hálózati protokollokkal vagy iparági szabványokkal kapcsolatos problémák, amelyekre a Hasbrónak
nincs ráhatása.

Egyéb problémák
Az egyéb problémákkal kapcsolatban forduljon a Hasbro ügyfélszolgálatához.
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