
Testovací projekt UPRAVIŤ
test_projekt

Status             Projekt je publikovaný

Program       Premium

Limit pre odmeny       1 000,00 € (ročne)

Členovia       companyRep_2 (admin), hacker_2 (admin), hacker_1, 

      lukas_moderator

SPRAVOVAŤ ČLENOV

Popis História Premium predplatné Komentáre (6) Privátny kanál s moderátormi

Privátne informácie
nezobrazuje sa ostatným

IČO
345463

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

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

Hlásenia o zraniteľnostiach
3 celkom  |  0 publikované

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

pridal miroc_res 
11:21 Február 03, 2017

OTVORENÉ

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

pridal lukas_moderator 
11:21 Február 03, 2017

ZATVORENÉ

     (#7) Client Expert 1.0 - SQL Injection

pridal lukas_moderator 
11:21 Február 03, 2017

ZATVORENÉ

Popis

V našej spoločnosti berieme bezpečnosť vážne a je naším najlepším záujmom uchovávať údaje našich 
používateľov v bezpečí.

O projekte

Vylúčenie programu

Máme záujem o správy o zraniteľných miestach, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť bezpečnosť našich 
používateľov okrem týchto:

- "Teoretické" zraniteľnosti bez akéhokoľvek dôkazu o demonštrácii

- Problémy týkajúce sa spoofingu obsahu / textu

- Útok založený na sociálnom inžinierstve alebo phisingu

- Self-XSS

- Odmietnutie služby

- Po hlásení zistiteľnosti s možnými viacnásobnými výskytmi (napr. Problémy s injekciou vo viacerých 
parametroch) je Zákazník oprávnený odmietnuť ďalšie správy o takejto zrozumiteľnosti až do doby,

Pravidlá zverejňovania

- Dajte nám vedieť čo najskôr po objavení potenciálnej otázky bezpečnosti a vynaložíme maximálne úsilie na 
rýchle vyriešenie problému

- Odoslaním správy o zraniteľnosti potvrdzujete, že ste nezverejnili a nesúhlasíte s tým, že nebudete informovať o 
chybe alebo jeho podania iným ako spoločnosť a Hacktrophy prostredníctvom tohto projektu

- Snažte sa vyhnúť sa porušovaniu súkromia, zničeniu dát a prerušeniu alebo zhoršeniu našich služieb. Interaktujte 
iba s účtami, ktoré vlastníte, alebo s výslovným súhlasom majiteľa účtu.

Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte cez Hacktrophy správy.

Viac o právnych záležitostiach spojených s Hacktrophy sa môžete dozvedieť tu.

Pätička

- [link] www.testingproject.com

Rozsah

- Každá služba, ktorú poskytujú poskytovatelia a služby tretích strán

Mimo rozsah

- Pokúste sa všetky nástroje na automatizované skenovanie použiť na jednu žiadosť za sekundu

Pravidlá

Odmeny UPRAVIŤ

Prijateľné 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


