
FORTROLIGHEDSPOLITIK 
 
Denne fortrolighedspolitik er for følgende applikationer (Apps): 
 
IMAGE hukommelse ved ProCogny 
UENDELIGE mahjong af ProCogny 
ICONIC SUDOKU ved ProCogny 
WORD RECALL af ProCogny 
STIK ved ProCogny 
MØNSTER busters ved ProCogny 
Fartdjævel af ProCogny 
 
Effektiv dato: 12 Jun 2021. 
 
Apps, der er anført her er udviklet af og forbliver ejendom ProCogny, en division af Leucadia 
Therapeutics Inc, der ligger i Riverside, CA. 
Denne fortrolighedspolitik gælder kun for Apps er anført ovenfor hvis det stammer fra Apple Inc. App 
Store. Andre versioner af disse apps kan også være tilgængelige på andre platforme med forskellige 
Privacy Politikker, lagt ud på separate websider. 
Vores hjemmeside er: procogny.com 
 
Hvilke personlige oplysninger vi indsamler og hvorfor vi indsamler dem? 
De spil, der er anført ovenfor, er gratis at downloade og bruge med en delmængde af spil aktiver. 
I bunden tilstand, er reklamer præsenteres af tredjeparter på nogle platforme. Disse annoncer leveres af 
tredjeparter tilknyttet Enhedslisten, Apple, Google, og andre platforme, og annoncer præsenterede ikke 
kontrolleres af eller ansvar ProCogny eller Leucadia Therapeutics. Reklame-id'er bruges af Ad-udbydere 
er vant til at målrette annoncer til dig, med mindre du ikke har tilmeldt, eller fravalgt, alt efter hvilken 
alternativ blev stillet til rådighed for dig. Tre-måneders auto-forny abonnementer kan bruges til at fjerne 
reklamerne fra App og få adgang til andre aktiver i App. 
Abonnement transaktioner og indretningsidentifikatorer håndteres af Apple Inc, Google og andre platform 
udbydere, der bruger id'er, der ikke er overført til ProCogny. 
Disse apps indsamler ikke brugerdata fra spil, data fra andre apps, enhedsdata eller brugerdata 
identificerbare data. 
 
Hvem deler vi dine data med? 
Ingen. 
 
Hvor længe skal vi beholde dine data? 
Ikke anvendelig. 
 
 
BRUGSVILKÅR  
 
Disse vilkår for anvendelse er for de følgende applikationer (Apps):  
 
IMAGE hukommelse ved ProCogny  
UENDELIGE mahjong af ProCogny  
ICONIC SUDOKU ved ProCogny  
WORD RECALL af ProCogny  
STIK ved ProCogny  
MØNSTER busters ved ProCogny  
Fartdjævel af ProCogny  



 
Effektiv dato: 12 Jun 2021.  
 
Vilkår og betingelser:  
Betalings skemaer, privatlivets fred, tredjeparts tjenesteudbydere (inklusive annoncer), gebyrer og 
omkostninger, konfliktløsning, der anmoder om tilbagebetaling, brug af tilhørende hjemmesider 
(procogny.com), og EULA.  
 
USA USA Børns Online Privacy Protection Act (COPPA) og som måske bruge programmet og Services? 
Børn under 18 år skal have samtykke fra en forælder eller værge efter sagde voksen har haft mulighed 
for at gennemgå og accepterer EULA, vilkår og betingelser, og forstå den fortrolighedspolitik. Disse 
aftaler er kun lavet med en person, der er juridisk stand til at danne en bindende kontrakt og er ikke 
afskåret fra at bruge Applikationen eller serviceydelser i henhold til gældende lov. Du er ansvarlig for alle 
aktiviteter, der foregår under din konto, uanset om du kender dem eller ej.  
 
Visuelle og auditive elementer i denne App er ikke beregnet til at indeholde nøgenhed, vold, groft sprog 
eller seksuelt suggestive situationer. Ikoner udvalgt til denne App er vant til udfordring farve og 
mønstergenkendelse, herunder land flag og gamle ikonografi. bør ikke tages Inklusionen af nogen ikoner 
i denne app som en godkendelse eller kommentar af enhver sociologiske, religiøse og politiske ideologi 
eller betydning, der kan udledes af at se disse billeder.  
 
Sundhed advarsel. Under gameplay, vil visuelle elementer blinker på skærmen og lyde vil spille. Enhver 
med en negativ reaktion på disse stimuli, herunder, men ikke begrænset til, beslaglæggelse, bør stoppe 
med at spille med det samme og kontakte en læge. Dette spil bør ikke spilles i situationer, hvor de kan 
distrahere dig fra vigtige funktioner, såsom at køre bil, gå på tværs af en gade eller andre aktiviteter, der 
kræver stor opmærksomhed. Du accepterer det fulde ansvar for eventuelle negative virkninger som følge 
af brug eller misbrug af denne App.  
 
Restriktioner for brug. Du skal bruge programmet i nøje overensstemmelse med betingelserne i de 
tilknyttede aftaler og må ikke: (a) dekompilere, foretage reverse engineering, adskille, forsøge at udlede 
kildekoden, eller dekryptere Application; (B) at foretage ændringer, tilpasning, forbedring, forbedring, 
oversættelse eller derivat arbejde fra Application; (C) krænker gældende love, regler eller bestemmelser i 
forbindelser med Deres adgang til eller brug af Applikationen; (D) fjerne, ændre eller tilsløre proprietære 
meddelelse (herunder bemærkninger om copyright eller varemærke) af Leucadia eller dets associerede, 
partnere, leverandører eller licensgivere af Applikationen; (E) at anvende Ansøgning om en 
indtægtsskabende bestræbelse, kommerciel virksomhed eller andre formål, som den ikke er udformet 
eller beregnet; (F) installere, bruge eller tillade anvendelse findes på mere end én Mobile Device ad 
gangen eller på en hvilken som helst anden mobilenhed eller computer; (G) distribuere Applikationen til 
flere mobile enheder; (H) stiller ansøgningen til rådighed via et netværk eller andet miljø tillader adgang til 
eller brug af flere mobile enheder eller brugere på samme tid; (I) bruge Ansøgning om at skabe et 
produkt, service eller software, der er direkte eller indirekte, konkurrencedygtig med eller på nogen måde 
en erstatning for vores tjenester, produkt eller software, der tilbydes af Leucadia eller dets associerede 
selskaber; (J) bruge Application til at sende automatiserede søgninger af nogen hjemmeside eller til at 
sende og uopfordrede kommercielle e-mail; eller (k) anvende navnebeskyttet information eller 
grænseflader af Leucadia eller andre immaterielle rettigheder af Leucadia i design, udvikling, fremstilling, 
licenser eller distribution af applikationer, tilbehør eller indretninger til brug med Applikationen.  
 
Licensvilkår. Leucadia tildeler du en genkaldelig, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, begrænset ret til at 
installere og bruge App på en enkelt mobil enhed, der ejes og kontrolleres af dig, og at adgang til og 
bruge App på sådan en mobil enhed i nøje overensstemmelse med den vilkår og betingelser i denne 
licens, Brugsreglerne og enhver serviceaftale tilknyttet din mobile enhed (samlet ”Relaterede aftalerne”). 
Den software, der indgår i Tjenesten er licenseret, ikke solgt til dig til brug kun i henhold til vilkårene i 



forbindelse med din brug af Tjenesten. Vi forbeholder os alle rettigheder, som ikke udtrykkeligt er tildelt 
dig. Med forbehold for din fortsatte overholdelse af disse vilkår, giver vi dig en ikke-eksklusiv, personlig, 
begrænset, genkaldelig, ikke-overdragelig licens til at bruge Tjenesten på kompatible enheder du ejer 
eller kontrol til personlig, underholdning brug. Denne licens omfatter retten til at downloade og bruge 
softwaren, vi stiller til rådighed for download som en del af Tjenesten, i kun objektkodeform. Du må ikke 
udleje, lease, udlåne, sælge, videredistribuere eller underlicens Tjenesten, herunder software. Du må 
ikke kopiere, kompilere, reverse engineering, adskille, forsøge at udlede kildekoden til, ændre eller skabe 
afledte værker af Tjenesten eller eventuelle underliggende software eller teknologi (undtagen som og kun 
i det begrænsninger som ovenfor er forbudt af gældende lov), og heller ikke forsøge at deaktivere eller 
omgå nogen sikkerhed eller andet teknisk foranstaltning, der skal beskytte Tjenesten. Hvis du overtræder 
disse restriktioner licens, eller på anden måde overstige omfanget af de tilladelser heri, kan du blive udsat 
for forfølgelse og skader, samt ansvar for krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder. Disse vilkår 
regulerer alle opdateringer leveres til dig af os, at erstatte og / eller supplere enhver del af Tjenesten, 
medmindre en sådan opgradering ledsages af en separat licens, i hvilket tilfælde, at licens vil regere.  
 
Forbehold. Du accepterer, at brugen af ProCogny Software er på egen eget ansvar, og at Softwaren 
leveres på et ”som er”, ”som tilgængelig”, grundlag, uden garantier eller garantier af nogen art. Den 
maksimalt mulige juridiske udstrækning, om ProCogny, herunder underforståede garantier for egnethed 
til et bestemt formål eller ikke-krænkelse. Hvis du er bosiddende i Californien, for ret du give afkald på 
California Civil Code1452: ”En generel frigivelse strækker sig ikke til fordringer, som kreditor ikke kender 
eller har mistanke til at eksistere i hans favør på tidspunktet for udførelsen af udgivelsen, som hvis kendt 
af ham skal har påvirket hans forlig med debitor.” Denne udgivelse indeholder de kriminelle handlinger, 
andres.  
 
Ansvarsbegrænsning. skal Leucadia Therapeutics Inc, ProCogny, eller dets partnere, funktionærer, eller 
medarbejdere kan under ingen omstændigheder være ansvarlig, for så vidt angår ProCogny Software, for 
ethvert beløb, der overstiger de gebyrer betalt af dig at abonnere på App, herunder tab af data eller 
manglende opfylde enhver forpligtelse herunder uden begrænsning god fejle og rimelig omhu som følge 
af din adgang til eller brug af softwaren, eller nogen direkte, indirekte, tilfældige, straffende, specielle, 
eksemplariske, eller følgeskader af nogen art. Du accepterer, at denne ansvarsbegrænsning 
repræsenterer en rimelig fordeling af risiko og er et grundlæggende element i grundlaget for aftalen 
mellem Leucadia og dig. Du forstår, at softwaren ikke gives uden sådanne begrænsninger. Hvis du bor i 
en jurisdiktion, hvor disse begrænsninger ikke gælder for dig, skal du ikke bruge softwaren.  
 
Digital Millennium Copyright Act. Vi overholder bestemmelserne i DMCA der gælder for tjenesteydere og 
App udgivere. Hvis du har nogen klager over materiale på ProCogny Apps, kan du kontakte vores 
udpegede agent via e-mail på  
 
dcma-compliance@procogny.com  
 
Du skal medtage følgende oplysninger i din klage:  
- en beskrivelse af den copyright eller andre immaterielle rettigheder, som du hævder er blevet krænket;  
- en beskrivelse af det materiale, som du hævder er blevet krænket, hvilket ProCogny App indeholder 
materialet i spørgsmål, og hvor det er placeret;  
- din postadresse, telefonnummer og hvis det er tilgængeligt, e-mail-adresse;  
- en erklæring fra dig om, at du har en god tro, at brugen af materialet på ProCogny ikke er godkendt af 
ejeren af ophavsretten, dennes agent eller loven;  
- en erklæring fra dig om, at ovenstående oplysninger i din meddelelse er korrekte, og at, under straf for 
mened, du er copyright eller intellektuel ejendom ejer eller autoriseret til at handle på vegne af ophavsret 
eller intellektuel ejendom ejer; og  
- en elektronisk eller fysisk underskrift af den person autoriseret til at handle på vegne af ejeren af 
ophavsretten eller andre rettigheder krænkes.  



 
Bemærk venligst, at i henhold til § 512 (f) i ophavsretsloven, enhver person, der forsætligt giver urigtige 
oplysninger, at materiale eller aktivitet er krænkende, kan drages til ansvar.  
 
 
 


