
 

 

Poznań, 2 listopada 2022 

 

 

 

Stowarzyszenie Sygnał 

ul. Chałubińskiego 8, piętro 43 

00-694 Warszawa 

CC: Redakcje SAT Kurier, Wirtualne Media, Niebezpiecznik.pl 

 

Szanowni Państwo, 

 

W nawiązaniu do statutowej misji Państwa stowarzyszenia [1] oraz 

udokumentowanej ponad 3 lata temu [2] i nadal istniejącej [3] możliwości uzyskania 

nieautoryzowanego dostępu do ponad 18 tys. tytułów oferowanych za 

pośrednictwem serwisu VOD operatora telewizji CANAL+, braku odpowiedzi 

operatora CANAL+ na próby nawiązania kontaktu w celu przekazania pełnej 

informacji dot. odkrytych problemów (Załącznik I), uprzejmie proszę o:  

1) oficjalne stanowisko Stowarzyszenia w odniesieniu do powyższego, 

2) informację czy powyższe stanowi przesłanki do podjęcia jakichkolwiek działań 

przez Stowarzyszenie wobec operatora CANAL+ (członka Stowarzyszenia 

Sygnał [4]) w celu ochrony własności intelektualnej, praw nadawców, 

dystrybutorów, licencjodawców oraz odbiorców programów telewizyjnych i 

innych treści multimedialnych. 

 

Z poważaniem 

Adam Gowdiak 

------------------------------- 

http://agsecurityresearch.com 

We can make your software safe 

------------------------------- 
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Zalącznik I 

Podsumowanie komunikacji z CANAL+ Polska 

- 26 lipca 2022  

Mail na adres Prezes Zarządu oraz rzecznika prasowego CANAL+ Polska zawierający 

informacje o gotowości udostępnienia grupie CANAL+ (całkowicie nieodpłatnie oraz 

bezwarunkowo) rezultatów badań zawierających nowe, niepublikowane treści 

wskazujące na możliwość pozyskania całej biblioteki filmów VOD (do odtworzenia na 

komputerze) dostępnej za pośrednictwem platformy GO TV (około 18 tys. pozycji). 

- 18 sierpnia 2022  

SMS na numer rzecznika prasowego CANAL+ Polska z prośbą o potwierdzenia 

otrzymania wiadomości z 18 sierpnia 2022 oraz kontakt do osoby odpowiedzialnej za 

bezpieczeństwo treści w CANAL+. 

Odpowiedź SMS od rzecznika CANAL+ Polska z informacje o adresie mailowym 

osoby do której należy kierować wiadomości. 

Mail do osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo w CANAL+ Polska (rzecznik 

prasowy załączony). 

SMS do rzecznika prasowego z informacją o wysłaniu wiadomości i prośbie o 

sprawdzenie czy nie trafiła do folderu Spam. 

- 30 sierpnia 2022 

Mail do osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo w CANAL+ Polska (rzecznik 

prasowy załączony) z prośbą o potwierdzenie otrzymania wiadomości z dnia 18 

sierpnia 

 


