Tisztelt Hölgyem, Uram!
Ezennel tájékozatni szeretnénk Önt a Sony Pictures Entertainment (“SPE”)-t 2014. november 24-én ért
jelentős rendszer fennakadásról.
Az SPE megállapította, hogy a rendszer fennakadást egy, a társaságunkkal szembeni ellenséges cyber
támadás okozta. A fennakadás okának megismerését követően az SPE azonnali intézkedéseket vezetett be
a cyber támadást feltartóztatására, elismert biztonsági szakértőket alkalmazott és felvette a kapcsolatot a
nyomozóhatósággal is.
Ugyanakkor az SPE 2014. december 1-én úgy értesült, hogy lehetséges, hogy az SPE és az Ön közötti
együttműködés során az Öntől kapott, az Ön azonosítására szolgáló adatok biztonsága ezen arcátlan cyber
támadás miatt valószínűsíthetően veszélybe kerülhetett.
Jóllehet a cyber támadás kiterjedésének SPE általi feltárása jelenleg is folyamatban van, azonban az SPE
úgy gondolja, hogy fennáll annak a lehetősége, hogy az alábbi az Ön által átadott személyes adatcsoportok kerülhettek illetéktelen személyek kezébe: (i) név, (ii) lakcím, (iii) társadalom biztosítási szám,
vezetői engedély szám, útlevél szám, és/vagy egyéb hivatalos azonosító, (iv) bankszámla információk, (v)
üzleti utazással és kiadással kapcsolatos hitelkártya információk; (vi) felhasználónév és jelszavak, (vii)
munkabérre/kompenzációra voantkozó információ, (viii) egyéb munkaviszonnyal/együttműködésünkkel
kapcsolatos információ és (ix) az Ön által az SPE részére esetlegesen megadott egészségügyi/kezelési
információk.
Az SPE szerződést kötött a független AllClear ID társasággal arra, hogy az SPE minden
valószínűsíthetően érintett munkatársának tizenkét (12) hónapig ingyen biztosíthassa az AllClear ID
személyazonosság biztonságra (identity security) vonatkozó szolgáltatásait. Amennyiben úgy ítéli meg,
hoyg Ön jogosult ezen szolgáltatások igénybevételére, ugyanakkor a szolgáltatás igénybevételéről még
nem kapott információt, kérjük jelezze azt a lent megadott számon.
Biztonsági okokból az SPE arra kéri Önt, hogy legyen körültekintő a személyes vagy különleges
információkat megadására felszólító email, telefon vagy postai úton megvalósított visszaélésekkel
szemben. Sem az SPE, sem pedig más személy az SPE képviseletében nem fog Önnel kapcsolatba lépni
annak érdekében, hogy bármilyen módon - ideértve az email-t is - hitelkártyával, társadalom
biztosítási/egyéb hivatalos azonosítóval vagy egyéb minősített/különleges személyes adattal kapcsolatban
információt kérjen Öntől. Amennyiben ilyen információ átadásra kérik Önt, biztos lehet abban, hogy azt
nem az SPE kéri Öntől. A lehetséges lopások vagy egyéb pénzügyi hátrányok elleni védekezés érdekében
az SPE arra kéri Önt, hogy kísérje figyelemmel számlakivonatait, kövesse az egyenlegét és a változtassa
meg jelszavát.

Amennyiben további kérdése van vagy jelen levelünket más nyelven szeretné megkapni kérjünk lépjen
kapcsolatba velünk az (512) 201-2183-as telefonszámon.

