
ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 
Tyto zásady ochrany soukromí je určen pro následující aplikace (Apps): 
 
Čtečka paměťových by ProCogny 
Infinite MAHJONG by ProCogny 
Ikonický Sudoku ProCogny 
Vybavování slov by ProCogny 
KONEKTORY podle ProCogny 
PATTERN BUSTERS podle ProCogny 
Speed Demon by ProCogny 
 
Datum účinnosti: 12.06.2021. 
 
Aplikace zde uvedené byly vyvinuty a zůstávají majetkem ProCogny, divize Leucadia Therapeutics Inc, 
který se nachází ve městě Riverside, CA. 
Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na aplikace uvedené výše, pokud byly získány od 
společnosti Apple Inc App Store. Jiné verze těchto aplikací mohou být k dispozici na jiných platformách s 
různými zásadami ochrany osobních údajů, posláno na samostatných webových stránkách. 
Naše webové stránky jsou: procogny.com 
 
Jaké osobní údaje shromažďujeme a proč je shromažďujeme? 
Hry Výše uvedené je volně ke stažení a použití v podskupině herních aktiv. 
V základním režimu, reklamy jsou prezentovány třetími stranami na některých platformách. Tyto reklamy 
jsou poskytovány třetími osobami přidruženými Unity, Apple, Google a dalších platforem, a reklamy 
prezentované nejsou řízeny či odpovědností ProCogny nebo Leucadia Therapeutics. Reklamní 
identifikátory používané poskytovateli reklamy se používají k cílení reklam na vás, pokud jste se přihlásili 
nebo odhlásili, podle toho, která alternativa byly k dispozici. Tříměsíční předplatné auto-obnovují může 
být použita pro odstranění reklamy z App a získat přístup k dalším aktiv v App. 
Předplatné transakce a identifikátory zařízení jsou zpracovány Apple Inc, Google a jiných poskytovatelů 
platforem, které používají identifikátory, které nejsou převedeny na ProCogny. 
Tyto aplikace neshromažďují uživatelská data ze hry, data z jiných aplikací, dat přístroje nebo 
uživatelských identifikovatelným údajům. 
 
Koho budeme sdílet svá data s? 
Nikdo. 
 
Jak dlouho udrží svá data? 
Nepoužitelné. 
 
 
PODMÍNKY POUŽITÍ  
 
Tyto podmínky používání jsou pro tyto aplikace (Apps):  
 
Čtečka paměťových by ProCogny  
Infinite MAHJONG by ProCogny  
Ikonický Sudoku ProCogny  
Vybavování slov by ProCogny  
KONEKTORY podle ProCogny  
PATTERN BUSTERS podle ProCogny  
Speed Demon by ProCogny  



 
Datum účinnosti: 12.06.2021.  
 
Pravidla a podmínky:  
Splátkový kalendář, otázky ochrany soukromí, poskytovatelé služeb třetích stran (včetně reklam), 
poplatky a náklady, řešení sporů, které žádají náhrady, využití souvisejících webových stránek 
(procogny.com) a EULA.  
 
Ve Spojených státech amerického Dětské Online Privacy Protection Act (COPPA) a kdo může používat 
aplikace a služby? Děti mladší 18 let musí mít souhlas rodičů nebo zákonného opatrovníka po uvedeném 
dospělého měl příležitost k přezkumu a souhlasit s EULA, Podmínek, a pochopit Zásady ochrany 
osobních údajů. Tyto dohody jsou vyrobeny pouze s někým, kdo je právně schopná vytvořit závaznou 
smlouvu a nejsou vyloučeny z používání aplikace nebo služby na základě platných právních předpisů. 
Jste zodpovědní za všechny činnosti, které se vyskytují v rámci vašeho účtu, ať víte o nich, nebo ne.  
 
Obrazové a zvukové prvky obsažené v tomto App nejsou určeny k obsahovat nahotu, násilí, hrubé výrazy 
nebo sexuálně sugestivních situací. Ikony vybraných pro tento App jsou použity barvy výzvu a 
rozpoznávání vzorů, včetně vlajek zemí a antické ikonografie. Zahrnutí jakýchkoli ikon v této aplikaci by 
neměl být brán jako podpora nebo komentářem jakéhokoli sociologické, náboženské a politické ideologie 
či smyslu, že může být odvozeno z prohlížení těchto snímků.  
 
Zdravotní varování. Během hry se vizuální prvky začne blikat na obrazovce a zvuk bude hrát. Každý, kdo 
s nepříznivou reakci na tyto podněty, včetně, ale ne omezený k záchvatům, by měla přestat okamžitě hrát 
a poraďte se s lékařem. Tato hra by neměla být hrál v situacích, kdy by vás mohly odvádět od důležitých 
funkcí, jako je řízení motorových vozidel, pěší přes ulici, nebo jiné činnosti, které vyžadují velkou 
pozornost. Přijímáte plnou odpovědnost za jakýchkoliv nežádoucích účinků vyplývajících z použití nebo 
zneužití tohoto App.  
 
Omezení použití. Budete používat aplikace přesně v souladu s podmínkami uvedenými v souvisejících 
dohod a nesmí: (a) dekompilovat, zpětně analyzovat, rozebírat, pokoušet se o odvození zdrojového kódu, 
nebo dešifrovat aplikace; (B) provádět žádné modifikace, adaptace, zlepšení, zvýšení, překlad nebo 
odvozených děl Aplikace; (C) v rozporu s platnými zákony, pravidla a předpisy ve spojení s vaším 
přístupem nebo používáním aplikace; (D) odstraňovat, měnit či zakrývat jakýkoliv proprietární oznámení 
(včetně jakéhokoliv upozornění autorského práva nebo ochranné známky) ze Leucadia nebo jejích 
dceřiných společností, partnerů, dodavatelů nebo poskytovatelů licencí žádosti; (E) používat aplikaci pro 
jakéhokoli generující příjmy úsilí, obchodní podnik, nebo jiný účel, pro který není určen, nebo určené; (F) 
instalace, použití nebo povolit použití existovat ve více než jedno mobilní zařízení v době, nebo na 
jakémkoliv jiném mobilním zařízení nebo počítači; (G) distribuovat aplikace na více mobilních zařízení; 
(H), aby se Application k dispozici prostřednictvím sítě nebo jiného prostředí umožňující přístup nebo 
použití více mobilních zařízení nebo uživatelů najednou; (I) používat aplikaci pro vytvoření produktu, 
služby nebo software, který je přímo nebo nepřímo, konkurenční s nebo jakýmkoli způsobem náhradu za 
naše služby, produktu nebo softwaru nabízeného Leucadia nebo jejích dceřiných společností; (J) 
používat aplikaci pro odesílání automatických dotazů z libovolné webové stránky nebo odesílat a 
nevyžádané komerční e-mailu; nebo (k) používat žádné důvěrné informace nebo rozhraní Leucadia nebo 
jiného duševního vlastnictví Leucadia v návrhu, vývoji, výrobě, licencování nebo šíření jakýchkoliv 
aplikací, příslušenství a zařízení pro použití s aplikací.  
 
Licenční podmínky. Leucadia uděluje odvolatelnou, nevýhradní, nepřenosné, omezené právo instalovat a 
používat aplikaci na jednom mobilním zařízení vlastněné a kontrolované Vy, a přístup a používat aplikaci 
na takové mobilní zařízení přísně v souladu s podmínky této licence, pravidel používání a jakékoliv 
servisní smlouvy spojené s mobilním zařízením (souhrnně „souvisejících dohod“). Software součástí 
služby je licencován, nikoli prodán, která vám dovoluje používat pouze v souladu s podmínkami v 



souvislosti s používáním služby. Vyhrazujeme si všechna práva, která nejsou výslovně udělena. Na 
základě vašeho průběžného souladu s těmito podmínkami, vám udělí nevýhradní, osobní, omezenou, 
odvolatelnou, nepřenosnou licenci k používání služby na kompatibilních přístrojů, které vlastníte nebo 
ovládací prvek pro osobní zábavní využití. Tato licence zahrnuje právo stáhnout a používat software 
Tvoříme k dispozici ke stažení jako součást služby, pouze ve formě objektového kódu. Nesmíte 
pronajímat, půjčovat, prodávat, dělit, sublicenci služba, včetně softwaru. Nesmíte kopírovat, kompilace, 
zpětně analyzovat, rozebírat, pokoušet se o odvození zdrojového kódu, upravovat nebo vytvářet 
odvozená díla služby nebo jakékoliv podkladové softwaru nebo technologií (s výjimkou a pouze do té 
míry, jakákoli předchozí omezení je zakázáno příslušným zákon), ani pokus zakázat nebo obcházení 
jakéhokoli cenného papíru nebo jiná technická opatření určená k ochraně službu. Pokud porušíte tato 
omezení licence, či jinak přesahují rámec licencí zde poskytnutých, může být předmětem trestního stíhání 
a náhradu škody, jakož i odpovědnost za porušení práv k duševnímu vlastnictví. Tyto smluvní podmínky 
se budou řídit všechny aktualizace vám poskytovány námi které nahradí a / nebo doplnit jakoukoliv část 
této služby, pokud je taková aktualizace doprovázena samostatná licence v takovém případě, že licence 
bude vládnout.  
 
Zřeknutí se odpovědnosti. Souhlasíte s tím, že používání ProCogny Software je na vlastní vlastní riziko a 
že software je poskytován „tak jak je“, „jak jsou přístupné“, základ, bez záruky nebo záruky jakéhokoliv 
druhu. Maximální možný právní rozsah, pokud jde o ProCogny, včetně všech předpokládaných záruk 
vhodnosti pro konkrétní účel nebo neporušení. Jste-li obyvatelem Kalifornie, tímto se zříkáte Kalifornie 
občanský Code1452: „Obecným uvolnění se nevztahuje na nároky, které věřitel nezná nebo podezření 
na existenci v jeho prospěch v době provádění uvolnění, které je-li známé jím musel podstatně ovlivnily 
jeho vyrovnání s dlužníkem.“ Tato verze obsahuje trestné činy druhých.  
 
Omezení odpovědnosti. V žádném případě nebude Leucadia Therapeutics Inc, ProCogny, nebo jejích 
dceřiných společností, úředníci nebo zaměstnanci nést odpovědnost, pokud jde o ProCogny softwaru pro 
jakoukoliv částku přesahující poplatků placených přihlásit se k odběru App, včetně ztracených dat nebo 
nedodržení splňovat žádné povinnosti, včetně bez omezení dobré selhat a náležitá péče vyplývající z 
vašeho přístupu nebo používání softwaru, nebo jakékoli přímé, nepřímé, nahodilé, trestné, zvláštní, 
exemplární nebo následné škody jakéhokoliv druhu. Souhlasíte s tím, že toto omezení odpovědnosti 
představuje rozumné rozložení rizik a je základním prvkem základě dohody mezi Leucadia a vámi. 
Chápete, že software nebude být poskytnuta bez takového omezení. Pokud máte trvalý pobyt v zemi, kde 
tato omezení nevztahují na vás, neměli byste používat software.  
 
Digital Millennium Copyright Act. Jsme v souladu s ustanoveními tohoto zákona DMCA se vztahují na 
poskytovatele služeb a vydavatelů App. Pokud máte nějaké stížnosti na materiálu na ProCogny Apps, 
můžete se obrátit na naši určeného agenta prostřednictvím e-mailu na  
 
dcma-compliance@procogny.com  
 
Je třeba uvést následující informace ve vaší stížnosti:  
- popis autorsky chráněného díla nebo jiného duševního vlastnictví, které bylo podle Vašeho názoru 
porušeno;  
- popis materiálu, který podle vás porušuje, který ProCogny App obsahuje materiál v otázkách, a kde se 
nachází;  
- vaše poštovní adresa, telefonní číslo, a je-li k dispozici, e-mailová adresa;  
- prohlášení, které jste, že máte víru dobré víře, že použití materiálu na ProCogny není povoleno 
vlastníkem autorských práv, jeho zástupcem nebo zákonem;  
- prohlášení vás, že výše uvedené informace ve vašem oznámení jsou přesné a že, pod trestem křivé 
přísahy, že jste vlastníka autorských práv nebo duševního vlastnictví nebo oprávněné jednat jménem 
vlastníka autorských práv nebo duševního vlastnictví; a  
- elektronický nebo fyzický podpis osoby oprávněné jednat jménem vlastníka autorského práva nebo 



jiného práva porušováno.  
 
Upozorňujeme, že v souladu s § 512 (f) zákona o autorském právu, každá osoba, která vědomě 
nepravdivě označí materiál nebo aktivitu jako porušující autorská práva, nese odpovědnost.  
 
 
 


