Prezado Sr./Sra.:
A Sony Pictures Entertainment ("SPE") lhe escreve para informar sobre uma significativa
perturbação que ocorreu em nossos sistemas na segunda-feira, 24 de novembro de 2014.
A SPE identificou que a causa da perturbação foi um ataque cibernético agressivo. Após
identificar a perturbação, a SPE tomou ações imediatas para conter o ataque cibernético,
contratou consultores de segurança reconhecidos e entrou em contato com as autoridades
policiais.
A SPE descobriu em 1 de dezembro de 2014 que a segurança de informações de identificação
pessoal que a SPE recebeu sobre você durante o curso do seu trabalho na SPE pode,
possivelmente, ter sido comprometida como resultado de tal ataque cibernético agressivo.
Apesar de a SPE estar em processo de investigação do escopo do ataque cibernético, a SPE
acredita que os seguintes tipos de informações de identificação pessoal que você forneceu para a
SPE podem ter sido obtidos por pessoas não autorizadas: (i) nome, (ii) endereço (iii) Cadastro
de Pessoa Física (CPF), número da carteira de motorista, número do passaporte e/ou outros
elementos de identificação pelo governo, (iv) informações de conta bancária, (v) informação de
cartão de crédito para viagens e despesas corporativas; (vi) nome de usuário e senhas, (vii)
remuneração, (viii) outra informação relacionada ao emprego e (ix) informação médica/de saúde
que você possa ter fornecido à SPE.
A SPE fez acordos com um terceiro prestador de serviços, a AllClear ID, para fornecer 12
(doze) meses de serviços de proteção de identidade sem custo aos funcionários de produção
potencialmente impactados. Se você acha que é elegível para esses serviços e ainda não recebeu
suas informações de inscrição, por favor entre em contato conosco no número abaixo.
Para sua segurança, a SPE encoraja você a estar especialmente atento a golpes por e-mail,
telefone e correio que solicitem informações pessoais ou sensíveis. Nem a SPE, nem qualquer
pessoa agindo em seu nome entrará em contato com você de qualquer maneira, inclusive por email, pedindo o número do seu cartão de crédito, número de CPF/elementos de identificação
pelo governo ou outras informações de identificação pessoal. Se a você forem solicitadas essas
informações, tenha certeza de que a SPE não é a empresa que as solicita. Para se proteger contra
possíveis roubos de identidade ou outros prejuízos financeiros, a SPE encoraja você a
permanecer vigilante, acompanhar seus demonstrativos financeiros, monitorar seus relatórios de
crédito, na medida que disponíveis, e alterar suas senhas.
Por favor, entre em contato conosco em (512) 201-2183 se você tiver quaisquer perguntas
adicionais ou caso você deseje que esta carta seja traduzida para outro idioma.

