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Netia hacked, dane klientów wykradzione — tak twierdzi nvm, ale
Netia “nie jest w stanie tego jednoznacznie potwierdzić, czy
zaprzeczyć”
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Wczoraj ostrzegaliśmy Was przed tym, że w nvm wystawił na sprzedaż bazę klientów Netii. Netia niestety do tej pory
nie odpisała na pytania, które jej przesłaliśmy w tej sprawie, natomiast Karol Wieczorek, PR-owiec Netii, w
zaskakujący sposób podjął na firmowym blogu polemikę z naszym wpisem, twierdząc, że nasz e-mail z pytan
Netii nie dotarł i że w ocenie Netii dane opublikowane przez nvm są nieprawdziwe a my nie chcemy dosta
próbki bazy. Ta wypowiedź Netii chyba zdenerowowała nvm, …bo postanowił on opublikować 500 kolejnych
rekordów rzekomo wykradzionych z bazy Netii (tym razem tylko pesele i numery umów, bez ID klienta i PIN-ów).

Nie udało się odebrać e-maila

Na nieprawdziwy zarzut Netii o rzekomym nieprzesłaniu przez Niebezpiecznika e-maila odpowiedzieliśmy bardzo szybko 
treść e-maila w komentarzu i tłumacząc, że został on przesłany na adres e-mail rzeczniczki prasowej (który to adres widnieje na
stronie Netii jako oficjalny kontakt dla prasy i pod który to adres e-mail Niebezpiecznik do tej pory z powodzeniem kierował
korespondencje i otrzymywał odpowiedzi…). Co do zarzutu nieprzekazania próbki bazy — link do niej znajdował się w e-mailu…
Swoją drogą, cieżko nam uwierzyć, że dział bezpieczeństwa Netii nie był w stanie samodzielnie dotrzeć do tej bazy — nvm za bardzo
nie ukrywa się w sieci ze swoimi publikacjami…

Netia nie odpowiada, ale aktualizuje wpis na blogu

Niestety, pomimo tego, że przedstawiciel Netii koniec końców obiecał zająć się sprawą, do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi na
nasze pytania (wierzymy, że powodem jest konieczność przeprowadzenia szczegółowej analizy, a weekend temu nie sprzyja). Netia
opublikowała za to następującą aktualizację pod swoim wpisem na firmowym blogu:

Na podstawie informacji podanych przez przedstawiciela serwisu Niebezpiecznik.pl nie jesteśmy w stanie jednoznacznie
potwierdzić czy zaprzeczyć tym rewelacjom. Z uwagi na powagę sprawy, do czasu ostatecznego jej wyjaśnienia,
proponujemy Klientom zmianę czterocyfrowego kodu PIN w systemie Netia on-line (www.netiaonline). Doraźnie wyłączona
została również automatyczna identyfikacja klientów poprzez kod PIN w systemie obsługi telefonicznej (IVR), a konsultanci
weryfikują tożsamość Klientów w oparciu o bardziej szczegółowe dane. Dokładamy wszelkich starań, aby sprawę jak
najszybciej wyjaśnić.

Powyższe wyjaśnienia Netii najwyraźniej rozsierdziły nvm, osobę, która wystawiła na sprzedaż bazę klientów Netii. Nvm postanowił
więc w specyficzny sposób pomóc Netii w jednoznaczym potwierdzeniu kradzieży bazy i opublikował 500 kolejnych rekordów
zawierających PESEL klienta i numer umowy Netii (tym razem bez ID użytkownika i czterocyfrowego PIN-u):

nvm publikuje 500 kolejnych
rekordów z wykradzione bazy
klientów Netii, którą oferuje na
sprzedaż

Nvm wystosował także następujące oświadczenie do Netii:

Widzę że administracja zbytnio nie przejęła włamaniem do swoich systemów (i jeszcze próbuje to zatuszować).
Nie macie śladów włamania? Cieszę się. Ale przejdźmy do rzeczy…
Jeżeli do końca lutego na moim koncie BTC ( 1MRJYpPA7V1ZpWGjX1bJJu9E5tVhY5BEGb ) nie znajdzie się 500
BTC to tydzień po tygodniu będę publikował bazę danych do logowania online.
Kolejne 500 BTC to cała baza danych (szczegółowa, sami wiecie co tam się znajduje. GIODO dam wam po dupie).
Wyciek może narazić was na koszty kilkudziesięciu milionów złotych. Wybieracie sami. W końcu to wasza spółka.
Ja mogę zapewnić że nie opublikuje ani jednego rekordu z bazy danych jeżeli wywiążecie się ze swojej umowy.
Podpisuję wiadomość swoim kluczem dla waszej pewności co do sprawy. Liczę na odpowiedź, może negocjacje? Wasz wybór
– moje zasady.
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