Geachte heer of mevrouw,
Sony Pictures Entertainment (“SPE”) informeert u in deze brief betreffende een belangrijke
systeemstoring die SPE heeft ondervonden op maandag 24 november 2014.
SPE heeft vastgesteld dat de oorzaak van de storing een onbeschaamde cyberaanval is. Nadat de storing is
geconstateerd, heeft SPE onmiddellijk actie ondernomen door de cyberaanval te isoleren, erkende
veiligheidsconsultants in te schakelen en contact op te nemen met handhavingsautoriteiten.
SPE heeft op 1 december 2014 vastgesteld dat de veiligheid van de persoonsgegevens die SPE
betreffende u heeft ontvangen gedurende uw werkzaamheden voor SPE, mogelijk zijn gecompromitteerd
als gevolg van de cyberaanval. Hoewel SPE nog werkt aan het onderzoek naar de omvang van de
cyberaanval, meent SPE dat de volgende categorieën persoonsgegevens die u aan SPE heeft verstrekt
mogelijk zijn verkregen door onbevoegden: (i) naam, (ii) adresgegevens, (iii) persoonlijk
identificatienummer
(BSN),
rijbewijsnummer,
paspoortnummer
en/of
andere
officiële
identificatiegegevens, (iv) bankgegevens, (v) creditcard informatie voor corporate reizen en kosten, (vi)
gebruikersnaam en wachtwoorden, (viI) compensatie-/beloningsgegevens, (viii) andere werk gerelateerde
informatie, en (ix) gezondheids-/medische informatie die u mogelijk aan SPE heeft verstrekt.
SPE heeft afspraken gemaakt met een derde-partij dienstverlener, AllClear ID, zodat mogelijk getroffen
productie medewerkers gedurende 12 maanden kosteloos gebruik kunnen maken van 'identity protection'
services. Indien u meent dat u in aanmerking komt voor deze dienstverlening en u heeft nog geen
informatie voor uw inschrijving ontvangen, neemt u dat contact met ons op via onderstaand nummer.
Ten behoeve van uw veiligheid, dient u met name mogelijke email-, telefoon- en postzwendelpraktijken
in de gaten te houden waarbij om persoonsgegevens of gevoelige informatie wordt gevraagd. SPE, noch
enig ander die namens SPE handelt, zal contact met u opnemen, ongeacht de wijze waarop (inclusief per
email), om u te vragen om uw creditcard nummer, uw persoonlijk identificatienummer/officiële
identificatiegegevens of andere persoonsgegevens. Indien u om deze informatie wordt gevraagd, dan kunt
u ervan uitgaan dat het verzoek niet van SPE komt. Om u zelf te beschermen tegen mogelijke
identiteitsdiefstal en/of financieel nadeel, dient u waakzaam te blijven, uw account afschriften te
controleren, uw creditcard berichten (indien beschikbaar) te monitoren en uw wachtwoorden te wijzigen.
Indien u vragen heeft, of een vertaling van deze brief wenst, neemt u dan gerust contact met ons op via +1
(512) 201-2183.

