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Drodzy Klienci!
Zwracamy się do Państwa z informacją o zdarzeniu związanym z bezpieczeństwem
dotyczącym platformy Aruba Central.
W dniu 2 listopada 2021 r. HPE odkryła, że klucz dostępu do danych wykorzystywany w ramach
funkcji analityki sieci i śledzenia kontaktów na platformie Aruba Central został ujawniony
i wykorzystany przez osobę trzecią do uzyskiwania dostępu do środowiska przez okres 18 dni
między 9 i 27 października 2021 r.
Klucz dostępu został unieważniony w dniu 27 października w ramach regularnych działań
związanych z bezpieczeństwem, a środowisko jest bezpieczne.
Jedyne elementy platformy Aruba Central zawierające dane osobowe, których dotyczył ten
incydent, to funkcja analityki sieci i śledzenia kontaktów.
• Funkcja analityki sieci przetwarza dane telemetryczne z sieci Wi-Fi dla klientów
korzystających z portalu Aruba Central.
• Funkcja śledzenia kontaktów wykorzystuje te same dane źródłowe do sporządzania
rejestrów kontaktów i śledzenia lokalizacji.
HPE podjęła kompleksowe czynności wyjaśniające dotyczące tego incydentu i na tym etapie
udało się potwierdzić, że:
• W środowisku przechowywane były każdorazowo dane z okresu nieprzekraczającego
30 dni, ponieważ dane w ramach funkcji analityki sieci i śledzenia kontaktów
w środowisku platformy Aruba Central są automatycznie kasowane co 30 dni.
• Środowisko zawierało dane osobowe, ale nie zawierało żadnych wrażliwych danych
osobowych. Dane osobowe obejmowały adresy MAC, adresy IP, rodzaj systemu
operacyjnego urządzenia oraz nazwę hosta i czasami nazwy użytkowników. Dane
dotyczące śledzenia kontaktów obejmowały również nazwę punktu dostępowego (Access
Point, AP) użytkownika, odległość oraz czas trwania połączenia z danym AP.
• W oparciu o szeroko zakrojoną analizę wzorców uzyskiwania dostępu i ruchu
sieciowego możemy stwierdzić, że prawdopodobieństwo uzyskania dostępu do Państwa
danych osobowych jest skrajnie niskie.
• Nie doszło do ujawnienia informacji istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa,
dlatego też jesteśmy przekonani, że nie ma konieczności zmiany haseł, zmiany kluczy
ani modyfikacji Państwa konfiguracji sieciowej.
HPE bardzo poważnie podchodzi do kwestii prywatności oraz bezpieczeństwa danych naszych
klientów. Systematycznie udoskonalamy nasze polityki oraz narzędzia wykorzystywane do
pracy z kluczami dostępu, aby zapobiegać tego rodzaju zdarzeniom. Cenimy naszą współpracę
i zaufanie, które Państwo w nas pokładają.
Odpowiedzi na szeroką gamę pytań dotyczących tej sytuacji wraz z tłumaczeniem niniejszego
pisma można znaleźć pod adresem arubanetworks.com/incidentFAQ. W przypadku
dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Państwa opiekunem z działu sprzedaży Aruba albo pod
adresem poczty elektronicznej aruba_customer_inquiries@hpe.com.

