
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 
Αυτή η πολιτική απορρήτου είναι για τις ακόλουθες εφαρμογές (Apps): 
 
IMAGE μνήμη ProCogny 
ΑΠΕΙΡΟ mahjong από ProCogny 
Εικονική SUDOKU από ProCogny 
WORD ΑΝΑΚΛΗΣΗ από ProCogny 
CONNECTORS από ProCogny 
PATTERN BUSTERS από ProCogny 
Δαίμονας ταχύτητας από ProCogny 
 
Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 12 Ιουνίου 2021. 
 
Οι εφαρμογές που αναφέρονται εδώ αναπτύχθηκαν από και παραμένουν στην κυριότητα του ProCogny, 
ένα τμήμα της Leucadia Therapeutics Inc, που βρίσκεται στο Riverside, CA. 
Αυτή η Πολιτική Απορρήτου ισχύει μόνο για τις εφαρμογές που αναφέρονται παραπάνω, όταν λαμβάνεται 
από το App Store της Apple Inc του. Άλλες εκδόσεις αυτών των εφαρμογών μπορεί επίσης να είναι 
διαθέσιμες σε άλλες πλατφόρμες με διαφορετικές πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων, 
δημοσιεύτηκε στις ξεχωριστές ιστοσελίδες. 
Η ιστοσελίδα μας είναι: procogny.com 
 
Τι προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και γιατί τα συλλέγουμε; 
Τα παιχνίδια που αναφέρονται παραπάνω είναι ελεύθερος να κατεβάσετε και χρήση με ένα υποσύνολο 
των στοιχείων του ενεργητικού του παιχνιδιού. 
Στη βάση τρόπο, οι διαφημίσεις που παρουσιάζονται από τρίτους σε ορισμένες πλατφόρμες. Αυτές οι 
διαφημίσεις που παρέχονται από τρίτα μέρη συμβεβλημένα με το Unity, η Apple, η Google και άλλες 
πλατφόρμες, και οι διαφημίσεις που παρουσιάζονται δεν ελέγχονται από ή ευθύνη του ProCogny ή 
Leucadia Therapeutics. Τα Διαφήμιση αναγνωριστικά που χρησιμοποιούνται από τους παρόχους 
διαφήμισης που χρησιμοποιούνται στις διαφημίσεις-στόχο σας, εκτός και αν δεν το έχετε επιλέξει, ή να 
αποχωρήσει, ανάλογα με το ποια εναλλακτική έγιναν στη διάθεσή σας. συνδρομές αυτόματη ανανέωση 
τριών μηνών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αφαιρέσετε τις διαφημίσεις από το App και να αποκτήσουν 
πρόσβαση σε άλλα περιουσιακά στοιχεία στο App. 
Οι συναλλαγές εγγραφής και αναγνωριστικά της συσκευής γίνεται από την Apple Inc, το Google και 
άλλους παρόχους πλατφόρμα που χρησιμοποιούν αναγνωριστικά που δεν μεταφέρονται σε ProCogny. 
Αυτές οι εφαρμογές δεν συλλέγουμε δεδομένα του χρήστη από το παιχνίδι, τα δεδομένα από άλλες 
εφαρμογές, τα δεδομένα της συσκευής, ή ο χρήστης αναγνωρίσιμα στοιχεία. 
 
Με ποιον μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας με; 
Κανένας. 
 
Πόσο καιρό διατηρούμε τα δεδομένα σας; 
Δεν εφαρμόζεται. 
 
 
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ  
 
Οι παρόντες όροι χρήσης είναι τα ακόλουθα Εφαρμογές (Apps):  
 
IMAGE μνήμη ProCogny  
ΑΠΕΙΡΟ mahjong από ProCogny  
Εικονική SUDOKU από ProCogny  



WORD ΑΝΑΚΛΗΣΗ από ProCogny  
CONNECTORS από ProCogny  
PATTERN BUSTERS από ProCogny  
Δαίμονας ταχύτητας από ProCogny  
 
Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 12 Ιουνίου 2021.  
 
Οροι και Προϋποθέσεις:  
χρονοδιαγράμματα πληρωμών, τα ζητήματα προστασίας της ιδιωτικής ζωής, οι πάροχοι υπηρεσιών από 
τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των διαφημίσεων), τις αμοιβές και τα έξοδα, επίλυσης διαφορών, 
ζητώντας επιστροφές, η χρήση του συνδέεται ιστοσελίδες (procogny.com), και Άδεια.  
 
Ηλεκτρονικό Απόρρητο των Ηνωμένων Πολιτειών των ΗΠΑ Παιδική Νόμο περί Προστασίας (COPPA) και 
οι οποίοι μπορεί να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή και Υπηρεσιών; Παιδιά κάτω των 18 ετών πρέπει να 
έχουν τη συγκατάθεση του γονέα ή κηδεμόνα μετά είπε ενηλίκων είχε την ευκαιρία να διαβάσουν και να 
συμφωνήσουν με τις EULA, τους Όρους και Προϋποθέσεις, και να κατανοήσουν την Πολιτική Απορρήτου. 
Αυτές οι συμφωνίες γίνονται μόνο με κάποιον που είναι νομικά ικανό να σχηματίσει μια δεσμευτική 
σύμβαση και να μην αποκλείονται από τη χρήση της Εφαρμογής ή υπηρεσιών βάσει της ισχύουσας 
νομοθεσίας. Είστε υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον Λογαριασμό σας, αν ξέρετε 
γι 'αυτούς ή όχι.  
 
Οι οπτικές και ακουστικές στοιχεία που περιέχονται σε αυτό το app δεν προορίζεται να περιέχει γυμνό, 
βία, χυδαία γλώσσα, ή σεξουαλικά υπονοούμενα καταστάσεις. Οι εικόνες που έχουν επιλεγεί για αυτό το 
App χρησιμοποιείται για τη βαφή πρόκληση και αναγνώρισης προτύπων, όπως σημαίες της χώρας και 
την αρχαία εικονογραφία. Η ένταξη των τυχόν εικόνες σε αυτό το app δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως 
επιδοκιμασία ή σχόλιο για κάθε κοινωνιολογική, θρησκευτική και πολιτική ιδεολογία ή έννοια που μπορεί 
να συναχθεί από το να βλέπουν αυτές τις εικόνες.  
 
προειδοποίηση για την υγεία. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, οπτικά στοιχεία θα αναβοσβήνουν στην 
οθόνη και τους ήχους θα παίξει. Καθένας με μια δυσμενή αντίδραση σε αυτά τα ερεθίσματα, που 
περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε κατάσχεση, θα πρέπει να σταματήσει αμέσως το παιχνίδι και 
συμβουλευτείτε ένα γιατρό. Αυτό το παιχνίδι δεν θα πρέπει να παίξει σε καταστάσεις στις οποίες μπορεί 
να σας αποσπάσει την προσοχή από σημαντικές λειτουργίες, όπως η οδήγηση ενός αυτοκινήτου, το 
περπάτημα σε ένα δρόμο, ή άλλες δραστηριότητες που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή. Μπορείτε να 
αποδεχθεί την πλήρη ευθύνη για τυχόν δυσμενείς επιπτώσεις που προκύπτουν από τη χρήση ή την κακή 
χρήση αυτής της εφαρμογής.  
 
Περιορισμοί στη χρήση. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την Εφαρμογή αυστηρά σύμφωνα με τους όρους 
των σχετικών συμφωνιών και δεν πρέπει: (α) αποσυμπίληση, αντίστροφη μηχανικός, 
αποσυναρμολογήσετε, να προσπαθήσει να αντλήσει πηγαίο κώδικα του, ή να αποκρυπτογραφήσει την 
αίτηση? (Β) κάνει οποιαδήποτε τροποποίηση, προσαρμογή, βελτίωση, ενίσχυση, μετάφραση ή 
παράγωγη εργασία από την εφαρμογή? (Γ) παραβιάζει τους ισχύοντες νόμους, κανόνες ή κανονισμούς 
σε σύνδεση με την πρόσβαση ή τη χρήση της εφαρμογής σας? (Δ) αφαίρεση, αλλαγή ή συγκάλυψη 
ιδιόκτητο ειδοποίηση (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε ανακοίνωσης για τα πνευματικά δικαιώματα 
ή εμπορικό σήμα) του Leucadia ή των θυγατρικών της, τους συνεργάτες, τους προμηθευτές ή τους 
δικαιοπαρόχους της εφαρμογής? (Ε) χρήση της Εφαρμογής για κάθε προσπάθεια που παράγουν έσοδα, 
εμπορική επιχείρηση, ή άλλο σκοπό για τον οποίο δεν έχει σχεδιαστεί ή που προορίζονται? (Στ) την 
εγκατάσταση, τη χρήση ή να επιτρέπουν την εφαρμογή για να υπάρχουν περισσότερες από μία κινητή 
συσκευή σε ένα χρόνο ή σε οποιαδήποτε άλλη κινητή συσκευή ή τον υπολογιστή? (Ζ) να διανέμει την 
Αίτηση σε πολλαπλές Κινητές συσκευές? (Η) καθιστούν την εφαρμογή διατίθεται μέσω δικτύου ή άλλο 
περιβάλλον που επιτρέπει την πρόσβαση ή τη χρήση από πολλαπλές κινητές συσκευές ή χρήστες 
ταυτόχρονα? (I) χρήση της Εφαρμογής για τη δημιουργία ενός προϊόντος, υπηρεσίας ή λογισμικού που 



είναι, άμεσα ή έμμεσα, ανταγωνιστική ή με οποιονδήποτε τρόπο υποκατάστατο για τις υπηρεσίες, το 
προϊόν ή το λογισμικό που προσφέρεται από Leucadia ή τις θυγατρικές της μας? (Ι) χρήση της 
Εφαρμογής για την αποστολή αυτοματοποιημένων ερωτημάτων οποιουδήποτε δικτυακού τόπου ή να 
στείλετε και αυτόκλητη εμπορική ηλεκτρονική αλληλογραφία? ή (k) χρησιμοποιούν οποιεσδήποτε 
αποκλειστικές πληροφορίες ή τις διασυνδέσεις της Leucadia ή άλλη πνευματική ιδιοκτησία της Leucadia 
στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την κατασκευή, τη χορήγηση αδειών ή διανομή οποιουδήποτε εφαρμογές, 
εξαρτήματα ή συσκευές για χρήση με την εφαρμογή.  
 
Όροι άδειας χρήσης. Leucadia χορηγεί είστε ανακλητή, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, περιορισμένη 
δικαίωμα να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε το App σε μία μόνο κινητή συσκευή που ανήκει και 
ελέγχεται από σας, και να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιήσετε το App σε μια τέτοια Mobile Device 
αυστηρά σύμφωνα με το τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Άδειας, τους Κανόνες χρήσης 
και κάθε σύμβαση παροχής υπηρεσιών που σχετίζονται με την κινητή συσκευή σας (συλλογικά «Σχετικές 
συμφωνίες»). Το λογισμικό που περιλαμβάνεται στην υπηρεσία διατίθεται με άδεια χρήσης, δεν πωλείται, 
για να σας για χρήση μόνο σύμφωνα με τους Όρους σε σχέση με τη χρήση της Υπηρεσίας. Διατηρούμε 
όλα τα δικαιώματα που δεν χορηγούνται ρητώς σε εσάς. Υπόκεινται σε διαρκή συμμόρφωσή σας με 
αυτούς τους όρους, σας χορηγεί ένα μη αποκλειστικό, προσωπικό, περιορισμένο, ανακλητή, μη 
μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης της Υπηρεσίας σε συμβατές συσκευές είστε ιδιοκτήτης ή ελέγχου για 
προσωπική, χρήση ψυχαγωγίας σας. Αυτή η άδεια περιλαμβάνει το δικαίωμα να κατεβάσετε και να 
χρησιμοποιήσετε το λογισμικό που κάνουμε διαθέσιμο για κατέβασμα ως μέρος της Υπηρεσίας, το μόνο 
αντικείμενο κωδικοποιημένη μορφή. Δεν μπορείτε να νοικιάσετε, μισθώσετε, δανείσετε, πωλήσετε, 
Ανακατανομή ή υπο-άδεια της Υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού. Δεν μπορείτε να 
αντιγράψετε, μεταγλώττιση, αποσυμπίληση, αποσυναρμολόγηση, επιχειρούν να του πηγαίου κώδικα του, 
να τροποποιήσετε ή να δημιουργήσετε παράγωγα έργα της Υπηρεσίας ή οποιαδήποτε υποκείμενη 
λογισμικού ή τεχνολογίας (εκτός και μόνο στο βαθμό που οποιοσδήποτε προαναφερόμενος περιορισμός 
απαγορεύεται από την ισχύουσα του νόμου), ούτε προσπάθεια για να απενεργοποιήσετε ή να 
παρακάμψουν οποιοδήποτε ασφαλείας ή άλλα τεχνικά μέτρα που αποσκοπούν στην προστασία της 
Υπηρεσίας. Εάν παραβιάσετε αυτούς τους περιορισμούς άδειας, ή με άλλο τρόπο να υπερβεί το πεδίο 
εφαρμογής των αδειών που έχουν χορηγηθεί στο παρόν, μπορεί να υπόκειται σε ποινική δίωξη και 
αποζημίωση, καθώς και την ευθύνη για την παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Αυτοί 
οι όροι θα διέπουν οποιεσδήποτε ενημερώσεις που παρέχονται σε εσάς από εμάς ότι αντικαθιστούν ή / 
και συμπληρώνουν οποιοδήποτε μέρος της Υπηρεσίας, εκτός αν αυτή η αναβάθμιση συνοδεύεται από 
μια ξεχωριστή άδεια χρήσης στην περίπτωση αυτή η άδεια θα διέπει.  
 
Αποποίηση ευθυνών. Συμφωνείτε ότι η χρήση της ProCogny Λογισμικού είναι με δική σας ευθύνη 
μοναδικός και ότι το Λογισμικό παρέχεται «όπως είναι», «ως διατίθενται», βάση, χωρίς καμία εγγύηση ή 
εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους. Η μέγιστη δυνατή νομική βαθμό, όσον αφορά ProCogny, 
συμπεριλαμβανομένων όλων των σιωπηρών εγγυήσεων καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, ή μη 
παραβίασης. Εάν είστε κάτοικος της Καλιφόρνια, με το παρόν παραιτηθεί Καλιφόρνια Αστικού Code1452: 
«Μια γενική απελευθέρωση δεν επεκτείνεται σε αξιώσεις που ο πιστωτής δεν γνωρίζουν ή υποπτεύονται 
ότι υπάρχουν υπέρ του κατά το χρόνο της εκτέλεσης της απελευθέρωσης, η οποία εάν είναι γνωστή από 
τον ίδιο πρέπει να επηρεάζονται σημαντικά οικισμός του με τον οφειλέτη.» Αυτή η έκδοση περιλαμβάνει 
τις εγκληματικές πράξεις των άλλων.  
 
Τον περιορισμό της ευθύνης. Σε καμία περίπτωση η Leucadia Therapeutics Inc, ProCogny, ή των 
θυγατρικών της, τα στελέχη, ή οι εργαζόμενοι είναι υπεύθυνος, σε σχέση με ProCogny λογισμικού, για 
οποιοδήποτε ποσό άνω των τελών που καταβάλλονται από εσάς να εγγραφείτε στο App, 
συμπεριλαμβανομένων των χαμένων δεδομένων ή μη καλύψουν κάθε καθήκον συμπεριλαμβανομένων 
χωρίς περιορισμό καλό να αποτύχει και τη δέουσα επιμέλεια που προκύπτουν από την πρόσβαση ή τη 
χρήση του λογισμικού, ή οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, συμπτωματική, ποινική, ειδική, παραδειγματική, ή 
αποθετικές ζημίες οποιουδήποτε είδους. Συμφωνείτε ότι αυτός ο περιορισμός της ευθύνης 
αντιπροσωπεύει μια λογική κατανομή των κινδύνων και αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της βάσης της 



συμφωνίας μεταξύ Leucadia και εσείς. ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ 
ΧΩΡΙΣ τέτοιους περιορισμούς. Εάν διαμένετε σε μια χώρα, όπου αυτοί οι περιορισμοί δεν ισχύουν για 
εσάς, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε το λογισμικό.  
 
Digital Millennium Copyright Act. Εμείς συμμορφώνονται με τις διατάξεις του DMCA που ισχύουν για τους 
παρόχους υπηρεσιών και τους εκδότες εφαρμογών. Αν έχετε οποιαδήποτε παράπονα σχετικά με το υλικό 
για ProCogny Apps, μπορείτε να επικοινωνήσετε με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό μας μέσω e-mail στο  
 
dcma-compliance@procogny.com  
 
Θα πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες στην καταγγελία σας:  
- περιγραφή του προστατευόμενου έργου ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχυρίζεστε ότι 
έχει παραβιαστεί?  
- περιγραφή του υλικού που ισχυρίζεστε ότι παραβιάζει το οποίο ProCogny App περιέχει το υλικό σε 
ερωτήσεις, και πού βρίσκεται?  
- την ταχυδρομική σας διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, και εάν υπάρχει, διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου?  
- δήλωση από εσάς ότι έχετε την πεποίθηση καλής πίστης ότι η χρήση του υλικού για ProCogny δεν έχει 
εγκριθεί από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων, του αντιπροσώπου του, ή το νόμο?  
- δήλωση από εσάς ότι οι ανωτέρω πληροφορίες στην ανακοίνωση σας είναι ακριβείς και ότι, επί ποινή 
της ψευδορκίας, που αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία ή ο ιδιοκτήτης της πνευματικής ιδιοκτησίας ή ο 
εξουσιοδοτημένος να ενεργεί για λογαριασμό της πνευματικής ιδιοκτησίας ή του ιδιοκτήτη της 
πνευματικής ιδιοκτησίας? και  
- μια ηλεκτρονική ή φυσική υπογραφή του προσώπου που δικαιούται να ενεργεί για λογαριασμό του 
ιδιοκτήτη των πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλα δικαιώματα παραβιάζονται.  
 
Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 512 (στ) του Νόμου περί Πνευματικής 
Ιδιοκτησίας, κάθε πρόσωπο που εν γνώσει ουσιαστικά παραποιεί ότι το υλικό ή η δραστηριότητα 
παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα και θα φέρει ευθύνη.  
 
 
 


