Szanowni Państwo!
W niniejszym piśmie spółka Sony Pictures Entertainment (“SPE”) pragnie przedstawić Państwu
informacje na temat poważnego zakłócenia funkcjonowania jej systemu, jakie miało miejsce w
poniedziałek 24 listopada 2014 r.
SPE ustaliła, że przyczyną zakłócenia był bezczelny atak cybernetyczny. Po stwierdzeniu zakłócenia SPE
niezwłocznie podjęła działania mające na celu powstrzymanie ataku, zaangażowała uznanych
konsultantów ds. bezpieczeństwa oraz skontaktowała się z organami ścigania.
Dnia 1 grudnia 2014 r. SPE dowiedziała się, że w wyniku tak bezczelnego ataku cybernetycznego
potencjalnie mogło dojść do naruszenia bezpieczeństwa dotyczących Państwa danych osobowych, które
to dane SPE otrzymała w trakcie Państwa pracy w SPE. Prowadzone przez SPE badanie zakresu
dokonanego ataku nadal trwa, sądzimy jednak, że nieupoważnione osoby mogły uzyskać dostęp do
następujących rodzajów danych osobowych, które przekazali Państwo SPE: (i) imię i nazwisko, (ii) adres,
(iii) numer ubezpieczenia społecznego, numer prawa jazdy, numer paszportu i/lub inne urzędowe numery
identyfikacyjne, (iv) dane rachunku bankowego, (v) dane karty kredytowej przeznaczonej na potrzeby
podróży i wydatków służbowych, (vi) nazwa użytkownika i hasła, (vii) wynagrodzenie, (viii) inne
informacje związane z zatrudnieniem oraz (ix) informacje na temat stanu zdrowia/ informacje medyczne,
które ewentualnie przekazali Państwo SPE.
W wyniku porozumienia zawartego przez SPE z usługodawcą zewnętrznym - AllClear ID,
pracownikom produkcyjnym, których zdarzenie to mogło potencjalnie dotyczyć, zostanie zaoferowana
bezpłatna usługa ochrony danych osobowych przez okres 12 (dwunastu) miesięcy. Jeżeli Państwa
zdaniem są Państwo uprawnieni do uzyskania wspomnianej usługi, a dotychczas nie otrzymali Państwo
informacji dotyczących rejestracji, prosimy o kontakt z nami pod podanym poniżej numerem.
Dla bezpieczeństwa SPE chciałaby uczulić Państwa na wszelkie rodzaje oszukańczych maili, telefonów i
listów proszących Państwa o podanie informacji osobowych lub danych sensytywnych. Ani SPE, ani
żadna osoba lub podmioty działające w jej imieniu nie skontaktują się z Państwem w żaden sposób, w
tym za pośrednictwem e-maila, aby poprosić o podanie numeru Państwa karty kredytowej, numeru
ubezpieczenia społecznego/ urzędowego numeru identyfikacyjnego lub innych danych osobowych. Jeżeli
zostaną Państwo poproszeni o podanie takich informacji, mogą być Państwo pewni, że to nie SPE o nie
prosi. Aby uchronić się przed możliwą kradzieżą tożsamości lub inną stratą finansową, SPE zachęca
Państwa do zachowania czujności, przeglądania wyciągów z Państwa rachunków bankowych oraz, w
miarę możliwości, śledzenia wykazów transakcji zrealizowanych przy użyciu Państwa kart kredytowych,
a także do zmiany haseł.
Gdyby mieli Państwo jakiekolwiek dodatkowe pytania, bądź jeśli życzą sobie Państwo otrzymać niniejsze
pismo w tłumaczeniu na inny język, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (512) 201-2183.

