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Informacje zawarte w różnych publicznych bazach danych wskazują na to, że
następujący adres IP, [insert number], może stanowić serwer poczty otwartego
przekaźnika (ang. open relay mail server). Jeżeli faktycznie tak się sprawa przedstawia,
niniejszy list podaje ważne informacje, które mogą dotyczyć serwera poczty
elektronicznej Państwa organizacji oraz jej profilu w internecie.
Otwarte przekaźniki są komputerami (serwerami poczty elektronicznej), przez które
dowolny komputer na świecie może "odbijać" pocztę elektroniczną, czyli kierować ją do
innych adresów poczty internetowej. Otwarte przekaźniki są często wykorzystywane
przez osoby, które zalewają internet niezamówioną pocztą o charakterze komercyjnym,
czyli tzw. "spam". Stanowi to problem, zarówno dla konsumentów na całym świecie, jak
i dla organów wykonywania prawa i dla Państwa organizacji. Na przykład, może się
wydawać odbiorcom poczty typu spam, że pochodzi ona z Państwa systemu; Państwa
serwer poczty i zasoby usług internetowych mogą być wykorzystywane przez nieznane
osoby trzecie; Państwa połączenia sieciowe mogą zostać zapchane ruchem; koszty
administracyjne mogą wzrosnąć, lub usługodawca internetowy może wyłączyć Państwu
usługi internetowe. Naprawa Państwa serwera poczty otwartego przekaźnika przyczyni
się do zabezpieczenia systemu przed niewłaściwym wykorzystaniem.
Federalna Komisja ds. Handlu (Federal Trade Commission) jest urzędem amerykańskim
odpowiedzialnym za ochronę konsumentów przed nieuczciwymi, zwodniczymi lub
oszukańczymi sposobami prowadzenia handlu. Komisja, wraz ze swoimi partnerami,
przesyła Państwu niniejsze zawiadomienie wyjaśniające problemy związane z serwerami
poczty otwartego przekaźnika oraz metody zapobiegania problemom, które mogłyby
mięć negatywny wpływ na Państwa lub Państwa organizację. Naszymi amerykańskimi
partnerami w tym przedsięwzięciu są: Prokuratorzy Generalni stanów Arkansas,
Louisiana, Nowy Meksyk, Oklahoma i Teksas; Prokuratura USA dla Okręgu Nowy
Meksyk; Inspektorat Poczty USA; Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, Oddział w
Ft. Worth; oraz Policja w Richardson w stanie Teksas. Naszymi partnerami ze wspólnoty
międzynarodowej są: Australijska Komisja ds. Konkurencja i Konsumentów; Industry
Canada (Zrzeszenie "Przemysł Kanadykski"); Servicio Nacional del Consumidor
(SERNAC); oraz Japońska Delegacja do Komisji OWGR ds. Polityki Konsumenckiej.
Dodatkowe informacje na temat otwartych przekaźników można uzyskać w naszym
Komunikacie dla Przedsiębiorstw pod adresem http://www.ftc.gov/openrelay. Jeżeli
Państwa serwer jest otwartym przekaźnikiem i Państwo chcą go zlikwidować, należy
postępować zgodnie ze szczegółowymi instrukcjami naprawy problemu.
Wszelkie pytania na temat instrukcji lub niniejszego listu prosimy kierować na adres
relay@ftc.gov.

