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1. Czy prowadzą Państwo program typu "bug bounty", w którym nagradzają Państwo osoby, 
zgłaszające błędy bezpieczeństwa odkryte w Państwa serwisach?

2. Jeśli tak, to proszę o przesłanie informacji o zasadach programu oraz jego historii (od kiedy, ile 
zgłoszeń, jakie wypłacone nagrody).
Jeśli nie prowadzą Państwo formalnie takiego programu, to czy planują Państwo uruchomienie 
takiego programu?

3. Czy współpracują Państwo z niezależnymi odkrywcami błędów, którzy je Państwu zgłaszają?
4. Czy poprawiają Państwo zgłoszone błędy?
5. Czy odpowiadają Państwo na przesłane wiadomości z informacją o błędach?
6. Czy wynagradzają Państwo osoby zgłaszające błędy? Jeśli tak, to w jaki sposób i ile osób do tej 

pory zostało wynagrodzonych?
7. Czy zdarzyło się Państwu zgłaszać organom ścigania popełnienie przestępstwa przez osobę 

zgłaszającą błąd?
8. Czy otrzymane do tej pory zgłoszenia pozwoliły Państwu poprawić błędy ważne dla 

bezpieczeństwa użytkowników? Jeśli tak, to o jakiej skali ilościowej poprawek można mówić?
9. Jak często otrzymują Państwo zgłoszenia o błędach (ile zgłoszeń miesięcznie)?
10. Na jaki adres odkrywcy powinni przesyłać informacje o błędach w Państwa serwisach, by trafiły 

one w odpowiednie ręce?



Ze względów bezpieczeństwa, nie udzielamy informacji w tej sprawie.

Uprzejmie informuję, że zgodnie z obowiązującymi w […] procedurami 
nie udzielamy informacji na temat praktyk wewnętrznych dotyczących 
bezpieczeństwa informacji w serwisach internetowych.

Przekazałam Pańskie pytania do osób zajmujących się tą tematyką. 
Gdy tylko otrzymam odpowiedzi, przekażę je Panu.

Ze względów proceduralnych nie informujemy o szczegółach 
prowadzonych działań.



Mocno interesujemy się tematem, staramy się oszacować zasoby 
potrzebne w przypadku uruchomienia tak dużego projektu jakim jest 
„bug bounty” – na razie tyle możemy zdradzić.

Grupa INTERIA.PL nie prowadzi ustrukturyzowanego programu typu 
„bug bounty”. W sytuacji, gdy otrzymujemy zgłoszenia od 
użytkowników o wątpliwościach, przesyłamy podziękowania i 
poprawiamy opisany problem. Taka sytuacja nie zdarza się jednak 
często, średnio raz w roku.

Ze strony klientów otrzymujemy zgłoszenia ale są to 
głównie zgłoszenia związane z poprawą funkcjonalności naszych usług. 
Każde zgłoszenie podlega rzetelnej analizie i w razie potrzeby 
weryfikacji przez ekspertów ds. bezpieczeństwa.





Przypadek 1



Witam,

spotkałem się ze sporym w moim mniemaniu naruszeniem 
prywatności przez serwis transakcyjny jednego z polskich banków 
internetowych - przekazywanie salda do "partnera reklamowego". 
Jeżeli "zaufanatrzeciastrona" jest zainteresowana publikacją 
wzmianki o tym procederze - chętnie podeślę dowody i sposób 
weryfikacji

Anonimowy Czytelnik





konsultant mbank odesłał mnie 
do kontakt@mbank.pl, więc mogę im 
wysłać kopię, ale myślę że jak zajmie się tym 
zewnętrzny portal to zajmą się tym 
zdecydowanie szybciej.







Przypadek 2



Jeden z serwerów plików jest publicznie dostępny w 
internecie dla każdego użytkownika sieci i zawiera chyba 
komplet dokumentacji, baz danych i narzędzi. Można z 
niego pobrać między innymi plik z ok. 50 tysiąca 
rekordów takich jak imię, nazwisko, PESEL, adres itp
mieszkańców Koła i okolic.





Jeśli tego nie opiszecie to na 
pewno zamiotą to pod dywan, a 
tam są też moje dane.









Przypadek 3



Dzień dobry,
udało mi się znaleźć ciekawy problem: jeżeli ma się na 
koncie OLX wystawioną fakturę, wystarczy zmienić jej id 
w adresie żeby pobrać wystawione wcześniej faktury 
innych użytkowników. 

https://www.olx.pl/mojolx/geteinvoice/?id=2324232





- Zgłaszałeś to może już komuś?
- Nie zgłaszałem, wolałem zostawić to Wam.

- Nie chciałeś tego zgłosić na bug bounty? Co prawda nie płacą ale 
mają. (https://hackerone.com/olx)
- O bug bounty przyznam, że pomyślałem dopiero po 
skontaktowaniu się z Wami. Skojarzyłem że opisywaliście tego 
typu problemy, stąd Wy pierwsi przyszliście mi do głowy. Na 
przyszłość będę pamiętał o takich programach ;)





Przypadek 4









Przypadek 5, 6, 7…







Napisałem także do GIODO, CERTu, Allegro (z 
którego pochodzi spora część danych), firmy 
hostingowej - ale tylko CERT skontaktował się z 
właścicielem sklepu, cała reszta twierdzi, że to 
kompletnie nie ich sprawa. Dzisiaj jeszcze 
zauważyłem, że w bazie są nawet numery VIN, 
jeszcze tylko numeru rejestracyjnego brakuje :(

Już nie mam pomysłu co jeszcze można z tym 
zrobić :|







Dziękuję

adam@zaufanatrzeciastrona.pl


