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WYCIEK DANYCH Z FIRMY TYPEFORM
DOSTARCZAJĄCEJ FORMULARZE INTERNETOWE
Hiszpańska ﬁrma Typeform dostarczająca formularze internetowe i szablony do
przeprowadzania ankiet online poinformowała, że w maju naruszono bezpieczeństwo jej
struktur komputerowych. W wyniku incydentu, hakerzy uzyskali dostęp do kopii
zapasowych danych.
O sprawie poinformował w poniedziałek serwis The Register, który twierdzi, że wyciek danych dotyczył
kopii zapasowych danych zrobionych 3 maja br.
Firma Typeform oświadczyła, że o zdarzeniu dowiedziała się 27 czerwca i "natychmiast podjęła
działania zmierzające do usunięcia możliwej przyczyny incydentu", co miało zająć zaledwie pół
godziny.
Według The Register, wśród podmiotów dotkniętych wyciekiem danych ze struktur Typeform znajdują
się m.in. brytyjski luksusowy dom towarowy Fortnum & Mason, czy stanowa komisja wyborcza na
australijskiej Tasmanii.
Przedstawiciele Fortnum & Mason oświadczyli, że według ich wiedzy "incydent spowodował
naruszenie bezpieczeństwa danych około 23 tys. rekordów w bazie danych, wśród których znajdowały
się m.in. adresy e-mail, odpowiedzi klientów udzielone w ankietach konsumenckich, a także inne dane
kontaktowe mniejszej liczby klientów, takie jak kody pocztowe czy pseudonimy używane w mediach
społecznościowych".
Według przedstawicieli Fortnum & Mason, "pozostałe dane osobowe i informacje na temat transakcji
są bezpieczne i dobrze chronione". Firma zapewniła także, że w wyniku incydentu naruszenia
bezpieczeństwa nie wyciekły żadne dane dotyczące metod płatności wybieranych przez klientów.
W przypadku stanowej komisji wyborczej na Tasmanii, potencjalnie naruszono bezpieczeństwo danych
takich, jak "imię, nazwisko, adres, e-mail i data urodzenia" osób biorących udział w marcowych
wyborach stanowych. Informacje o tym znalazły się w oﬁcjalnym komunikacie medialnym, który
komisja wydała zaraz po ujawnieniu informacji na temat zdarzenia w ﬁrmie Typeform.
"Komisja będzie kontaktowała się z wyborcami, którzy korzystali z usług opartych na formularzach
Typeform i w nadchodzących dniach będzie informowała ich indywidualnie na temat ryzyka
związanego z wyciekiem danych" - napisano w komunikacie.
Firma Typeform zapewnia, że wszystkie dane zgromadzone w jej strukturach po 3 maja br. są
bezpieczne i nie zostały naruszone w wyniku incydentu.

