
Testovací projekt UPRAVIT
test_projekt

Status             Projekt je publikován

Program       Premium

Limit pro odmeny       1 000,00 € (ročne)

Členi       companyRep_2 (admin), hacker_2 (admin), hacker_1, 

      lukas_moderator

SPRAVOVAT ČLENŮ

Popis Histórie Premium předplatné Komentáře (6) soukromý kanál s moderátori

Privátne informace
nezobrazuje se ostatním

IČO
345463

Adresa
California, CA 94065, Redwood City, 209 
Redwood Shores Parkway

Platobné informace
California, BANCA CORPORACION BANCARIA, 
S.A., accountName, IBAN: ES 91 2100 0418 45 
0200051332, SWIFT: CAGLESMMCOP, VAT: 
34674325-43

Hlásení o zranitelnostech
3 celkom  |  0 publikované

     (#2) Oracle VM VirtualBox < 5.0.32 / 5.1.14 - 
Privilage Escalation

přidal miroc_res 
11:21 Únor 03, 2017

OTEVŘENÉ

     (#6) TrueOnline / ZyXEL P660HN-T v1 Router 
Unauthenticated Injection

přidal lukas_moderator 
11:21 Únor 03, 2017

UZAVRETÉ

     (#7) Client Expert 1.0 - SQL Injection

přidal lukas_moderator 
11:21 Únor 03, 2017

UZAVRETÉ

Popis

V naší společnosti brát bezpečnost vážně a je naším nejlepším zájmem uchovat údaje našich uživatelů v bezpečí.

O projektu

Vyloučení z programu

Máme zájem o zprávy o všech zranitelných místech, které by mohly negativně ovlivnit bezpečnost našich 
uživatelů kromě těchto:

- "Teoretické" zranitelnosti bez důkazu demonstrace

- Problémy se spoofingem obsahu / textu

- Útok založený na sociálním inženýrství nebo phisingu

- Self-XSS

- Odmítnutí služby

- Na základě hlášení o možnostech rozmnožování s možnými opakovanými výskyty (např. Problémy s injektáží ve 
více parametrech) je zákazník oprávněn odmítnout další zprávy o takovém významu až do doby

Zásady zveřejňování

- Dejte nám vědět co nejdříve po objevení potenciální otázky bezpečnosti a vynaložíme maximální úsilí na rychlé 
vyřešení problému

- Odesláním zprávy o chybě zabezpečení potvrzujete, že jste neoznámili a nesouhlasíte s tím, že tuto chybu nebo 
její podání neuvedete nikomu jinému než společnosti a Hacktrophy prostřednictvím tohoto projektu

- Zajistěte dobrou víru, abyste zabránili porušování soukromí, zničení dat a přerušení nebo zhoršení našich služeb. 
Interaktujte pouze s vlastními účty nebo s výslovným svolením držitele účtu.

Kontakt

Máte-li jakékoli dotazy, kontaktujte nás prostřednictvím vývěsky Hacktrophy.

Více o právnich záležitostech spojených s Hacktrophy můžete najít tady.

Patička

- [link] www.testingproject.com

Rozsah

- Jakákoli služba hostovaná třetími poskytovateli a ich služby

Mimo rozsah

- Proveďte prosím škrtnutí všech nástrojů pro automatické skenování na jeden požadavek za sekundu

Pravidlá

Odmeny UPRAVIT

Přijatelné Riziko

Debug information 100 €

100 €

100 €

100 €

Use of CAPTCHAs

Code obfuscation

Rate limiting

Nízke riziko

SSL misconfigurations with little impact 1 200 €

1 400 €

100 €

900 €

SPF configuration problems

XSS with limited impact

Clickjacking


