
PRIVACYBELEID 
 
Dit privacybeleid is voor de volgende toepassingen (Apps): 
 
IMAGE MEMORY door ProCogny 
INFINITE Mahjong door ProCogny 
ICONIC SUDOKU door ProCogny 
WOORD RECALL door ProCogny 
CONNECTORS door ProCogny 
PATROON BUSTERS door ProCogny 
SPEED DEMON door ProCogny 
 
Ingangsdatum: 12 juni 2021. 
 
Apps hier vermeld werden ontwikkeld door en blijven eigendom van ProCogny, een divisie van Leucadia 
Therapeutics Inc., gevestigd in Riverside, CA. 
Dit privacybeleid is alleen van toepassing op de Apps zijn genoemd, wanneer het verkregen van Apple 
Inc's App Store. Andere versies van deze applicaties kunnen ook beschikbaar zijn op andere platformen 
met verschillende privacybeleid, geplaatst op een aparte webpagina's zijn. 
Onze website is: procogny.com 
 
Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we deze gegevens verzamelen? 
De hierboven genoemde games zijn gratis te downloaden en te gebruiken met een subset van het spel 
activa. 
In grondtalmodus worden advertenties die door derden sommige platforms. Deze advertenties worden 
geleverd door aangesloten bij Unity, Apple, Google, en andere platforms derden en advertenties 
gepresenteerd worden niet gecontroleerd door of onder de verantwoordelijkheid van ProCogny of 
Leucadia Therapeutics. Advertising identifiers gebruikt door Ad providers worden gebruikt om 
advertenties af, tenzij u niet heeft aangemeld of afgemeld, welke alternatief werden ter beschikking 
gesteld. Drie maanden automatische vernieuwing van abonnementen kunnen worden gebruikt om 
advertenties uit de App te verwijderen en de toegang tot andere activa in de App te krijgen. 
Inschrijving transacties en device ID's worden behandeld door Apple Inc, Google en andere platform 
providers die id's die niet worden overgebracht naar ProCogny gebruiken. 
Deze apps verzamelen geen gebruikersdata uit het spel, gegevens van andere apps, apparaatgegevens, 
of de gebruiker identificeerbare gegevens. 
 
Wie delen wij uw gegevens? 
Niemand. 
 
Hoe lang moeten we behouden uw gegevens? 
Niet toepasbaar. 
 
 
GEBRUIKSVOORWAARDEN  
 
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn voor de volgende toepassingen (Apps):  
 
IMAGE MEMORY door ProCogny  
INFINITE Mahjong door ProCogny  
ICONIC SUDOKU door ProCogny  
WOORD RECALL door ProCogny  
CONNECTORS door ProCogny  



PATROON BUSTERS door ProCogny  
SPEED DEMON door ProCogny  
 
Ingangsdatum: 12 juni 2021.  
 
Voorwaarden:  
Betalingsschema's, privacy issues, third-party service providers (waaronder advertenties), provisies en 
kosten, geschillenbeslechting, het aanvragen van vergoedingen, het gebruik van de bijbehorende 
websites (procogny.com) en EULA.  
 
De Verenigde Staten US Children's Online Privacy Protection Act (COPPA) en Who mei Gebruik de 
Application and Services? Kinderen jonger dan 18 jaar moet de toestemming van een ouder of voogd 
nadat de volwassen hebben de kans heeft gekregen om een recensie gehad en ga akkoord met de 
EULA, algemene voorwaarden, en begrijpen van de Privacy Policy. Deze afspraken zijn uitsluitend 
gemaakt met iemand die legaal kan vormen een bindend contract en zijn niet uitgesloten van het gebruik 
van de Applicatie of diensten onder de toepasselijke wetgeving. U bent verantwoordelijk voor alle 
activiteiten die plaatsvinden onder uw account, of u weten over hen of niet.  
 
Visuele en auditieve elementen die in deze applicatie zijn niet bedoeld om naaktheid, geweld, grof 
taalgebruik, of seksueel getinte situaties bevatten. Pictogrammen geselecteerd voor deze applicatie 
worden gebruikt om uitdaging kleur en patroonherkenning, met inbegrip van landen vlaggen en oude 
iconografie. De opname van pictogrammen in deze App moet niet worden opgevat als een goedkeuring 
of commentaar van elke sociologische, religieuze en politieke ideologie of betekenis die kan worden 
afgeleid uit het bekijken van die beelden.  
 
Gezondheidswaarschuwing. Tijdens het spelen, zal visuele elementen op het scherm knipperen en 
geluiden zullen spelen. Iedereen met een negatieve respons op deze stimuli, waaronder maar niet 
beperkt tot beslaglegging, moet stoppen onmiddellijk met spelen en raadpleeg een arts. Dit spel mag niet 
worden gespeeld in situaties waar ze je kunnen afleiden van belangrijke functies, zoals het besturen van 
een auto, lopen over een straat, of andere activiteiten die veel aandacht nodig hebben. U aanvaardt de 
volledige verantwoordelijkheid voor eventuele nadelige effecten als gevolg van het gebruik of misbruik 
van deze App.  
 
Beperkingen op het gebruik. U zult de applicatie te gebruiken in strikte overeenstemming met de 
bepalingen van de daarmee samenhangende overeenkomsten en mag niet: (a) decompileren, reverse-
engineeren, uit elkaar te halen, proberen af te leiden broncode van, of decoderen van de Applicatie; (B) 
breng geen veranderingen, aanpassingen, verbetering, verhoging, vertaling of afgeleide werken van de 
toepassing; (C) het schenden van toepasselijke wetten, regels of voorschriften in contact met uw toegang 
tot of het gebruik van de Applicatie; (D) verwijderen, wijzigen of onleesbaar maken proprietary bericht 
(inclusief eventuele kennisgeving van het auteursrecht of het handelsmerk) van Leucadia of haar 
gelieerde ondernemingen, partners, leveranciers of licentiegevers van de aanvraag; (E) de toepassing 
voor inkomsten genererende inspanning, commerciële onderneming of andere doeleinden waarvoor het 
niet ontworpen of bedoeld; (F) te installeren, gebruiken of toestaan te bestaan meerdere mobiele 
apparaten tegelijk of op een ander mobiel apparaat of computer; (G) verdelen de toepassing van 
meerdere mobiele apparaten; (H) stelt de aanvraag beschikbaar zijn via een netwerk of een andere 
omgeving waarmee toegang of gebruik door meerdere mobiele apparaten of gebruikers op hetzelfde 
moment; (I) de aanvraag voor het creëren van een product, dienst of software die, direct of indirect, 
concurrerend met of op welke wijze een vervanging voor onze diensten, producten of software die door 
Leucadia of aan haar gelieerde ondernemingen; (J) gebruik maken van de applicatie om automatische 
zoekopdrachten van een website of het verzenden en ongevraagde commerciële e-mail te sturen; of (k) 
enige eigendomsinformatie of grensvlakken van Leucadia of intellectueel eigendom van Leucadia in het 
ontwerp, de ontwikkeling, productie, licenties of distributie van toepassingen, accessoires of inrichtingen 



voor gebruik met de toepassing.  
 
Licentievoorwaarden. Leucadia verleent u een herroepbaar, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, beperkt 
recht om te installeren en te gebruiken in de App op een enkel mobiel apparaat eigendom van en wordt 
gecontroleerd door u, en de toegang en het gebruik van de App op zo'n mobiel apparaat strikt in 
overeenstemming met de bepalingen en voorwaarden van deze licentie, de gebruiksregels en alle 
service-overeenkomst in verband met uw Mobile Device (collectief: “Related Agreements”). De software 
die bij de Dienst is in licentie gegeven, niet verkocht, zulks uitsluitend voor gebruik op grond van de 
voorwaarden in verband met uw gebruik van de Dienst. Wij behouden ons alle rechten voor die niet 
uitdrukkelijk aan u worden verleend. Onder voorbehoud van uw steeds wordt voldaan aan deze 
voorwaarden, verlenen wij u een niet-exclusieve, persoonlijke, beperkte, herroepbare, niet-overdraagbare 
licentie om de Service op compatibele apparaten u eigenaar of controle te gebruiken voor uw 
persoonlijke, entertainment gebruik. Deze licentie omvat het recht om te downloaden en te gebruiken de 
software die wij ter beschikking stellen om te downloaden als onderdeel van de dienst, alleen in de vorm 
van objectcode. U mag niet verhuren, leasen, uitlenen, verkopen, herdistribueren of sub-licentie van de 
Dienst, met inbegrip van software. U mag niet kopiëren, compileren, reverse-engineeren, uit elkaar te 
halen, proberen de broncode van af te leiden, aan te passen, of afgeleide werken van de Service of 
onderliggende software of technologie (met uitzondering en alleen voor zover geen van bovenstaande 
beperkingen wordt door de geldende verboden wet), noch poging om uit te schakelen of te omzeilen 
effecten of andere technische maatregel bedoeld om de dienst te beschermen. Als u inbreuk maakt op 
deze licentie beperkingen of anderszins buiten het kader van de hierin verleende licenties, kunt u worden 
onderworpen aan vervolging en schadevergoeding, alsmede aansprakelijkheid voor inbreuk op 
intellectuele eigendomsrechten. Deze voorwaarden zullen alle updates door ons aan u, mits vervangen 
en / of aan te vullen een deel van de Dienst, tenzij een dergelijke upgrade vergezeld gaat van een 
afzonderlijke licentie, in welk geval die licentie te heersen.  
 
Disclaimers. U stemt ermee in dat het gebruik van ProCogny Software is op eigen eigen risico en dat de 
software wordt geleverd op een “as is”, “zoals beschikbaar”, basis, zonder garanties of garanties van 
welke aard dan ook. De maximaal mogelijke juridische mate, met betrekking tot ProCogny, met inbegrip 
van alle impliciete garanties van geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk. Als u een inwoner 
van Californië, verklaart u afstand van California Civil Code1452: “Een algemene introductie is niet van 
toepassing op claims die de schuldeiser niet weten of vermoeden dat er in zijn voordeel op het moment 
van het uitvoeren van de release, die voor zover bekend de door hem moet nadelige gevolgen hebben 
gehad zijn schikking met de schuldenaar.” Deze release bevat de criminele daden van anderen.  
 
Beperking van de aansprakelijkheid. In geen geval zal Leucadia Therapeutics Inc, ProCogny, of aan haar 
gelieerde ondernemingen, functionarissen, of werknemers aansprakelijk zijn, met betrekking tot 
ProCogny Software, voor een bedrag van meer dan de door u betaalde vergoedingen in te schrijven op 
de App, onder meer verloren data of het uitblijven van voldoen aan enige plicht inclusief en zonder 
beperking goed mislukken en redelijke zorg die voortkomen uit uw toegang tot of het gebruik van de 
Software, of enige directe, indirecte, incidentele, speciale, morele of gevolgschade van welke aard dan 
ook. U stemt ermee in dat deze beperking van de aansprakelijkheid is een redelijke verdeling van de 
risico's en is een fundamenteel element van de basis van de overeenkomst tussen Leucadia en u. U 
begrijpt dat de SOFTWARE NIET ZONDER DERGELIJKE BEPERKING zal worden verstrekt. Als u in 
een rechtsgebied waar deze beperkingen gelden niet voor u woont, moet u de software niet gebruiken.  
 
Digital Millennium Copyright Act. We voldoen aan de bepalingen van de DMCA van toepassing zijn op 
dienstverleners en App uitgevers. Als u klachten over het materiaal op ProCogny Apps hebt, kunt u 
contact opnemen met onze aangewezen agent per e-mail op  
 
dcma-compliance@procogny.com  
 



Je moet de volgende informatie in uw klacht onder andere:  
- een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk of ander intellectueel eigendom waarvan u 
beweert dat het overtreden is;  
- een beschrijving van het materiaal dat volgens u inbreuk maakt, die ProCogny App bevat het materiaal 
in te stellen en waar deze zich bevindt;  
- uw postadres, telefoonnummer, en indien beschikbaar, e-mailadres;  
- een verklaring van u dat u te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het materiaal op ProCogny niet 
door de auteursrechthebbende, diens vertegenwoordiger of de wet is toegestaan;  
- een verklaring van u dat de bovenstaande informatie in uw bericht nauwkeurig en dat is, op straffe van 
meineed, u, onder het copyright of intellectuele eigendom bent of bevoegd bent om op te treden namens 
het auteursrecht of intellectuele eigenaar; en  
- een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die gemachtigd is om op te treden namens 
de eigenaar van het auteursrecht of andere rechten worden geschonden.  
 
Houd er rekening mee dat, op grond van artikel 512 (f) van de Copyright Act, kan iedereen die bewust 
onterecht aangeeft dat materiaal of een activiteit inbreuk maakt, hiervoor aansprakelijk worden gesteld.  
 
 
 


