
PERSONVERN 
 
Disse retningslinjene for følgende applikasjoner (apps): 
 
IMAGE minne ved ProCogny 
INFINITE mahjong av ProCogny 
Ikoniske SUDOKU av ProCogny 
WORD RECALL av ProCogny 
CONNECTORS av ProCogny 
MØNSTER BUSTERS av ProCogny 
Speed Demon av ProCogny 
 
Effektiv dato: 12.06.2021. 
 
Apps er oppført her ble utviklet av og være eiendommen til ProCogny, en divisjon av Leucadia 
Therapeutics Inc, som ligger i Riverside, CA. 
Denne personvernerklæringen gjelder bare for Apps ovenfor når hentet fra Apple Inc App Store. Andre 
versjoner av disse programmene kan også være tilgjengelig på andre plattformer med ulike retningslinjer 
for personvern, lagt ut på egne nettsider. 
Vår hjemmeside er: procogny.com 
 
Hvilke personopplysninger vi samler inn og hvorfor vi samler det? 
Spillene nevnt ovenfor er gratis å laste ned og bruke med en undergruppe av spill eiendeler. 
I basen modus, reklame presentert av tredjeparter på enkelte plattformer. Disse annonsene er levert av 
tredjeparter tilknyttet Unity, Apple, Google og andre plattformer, og annonser som presenteres er ikke 
kontrollert av eller ansvar ProCogny eller Leucadia Therapeutics. Reklame identifikatorer som brukes av 
Ad leverandører brukes til å målrette annonser til deg, med mindre du ikke har valgt, eller valgt ut, 
avhengig av hva alternativ ble gjort tilgjengelig for deg. Tremåneders auto-fornye abonnement kan brukes 
til å fjerne annonser fra App og få tilgang til andre eiendeler i App. 
Abonnements transaksjoner og enhetsidentifikatorene håndteres av Apple Inc, Google og andre 
plattformleverandører som bruker identifikatorer som ikke er overført til ProCogny. 
Disse Apps samler ikke inn personopplysninger fra spill, data fra andre programmer, enhetsdata eller 
bruker identifiserbare data. 
 
Hvem deler vi dine data med? 
Ingen. 
 
Hvor lenge beholder vi opplysningene dine? 
Ikke relevant. 
 
 
VILKÅR FOR BRUK  
 
Disse bruksbetingelsene er for de følgende applikasjoner (apper):  
 
IMAGE minne ved ProCogny  
INFINITE mahjong av ProCogny  
Ikoniske SUDOKU av ProCogny  
WORD RECALL av ProCogny  
CONNECTORS av ProCogny  
MØNSTER BUSTERS av ProCogny  
Speed Demon av ProCogny  



 
Effektiv dato: 12.06.2021.  
 
Vilkår og betingelser:  
Betalingsplaner, personvern, tredjeparts tjenesteleverandører (inkludert annonser), honorarer og 
kostnader, tvisteløsning, ber refusjon, bruk av tilknyttede nettsteder (procogny.com), og EULA.  
 
USA USA Barnas Online Privacy Protection Act (COPPA) og hvem som kan bruke programmet og 
tjenester? Barn under 18 år må ha samtykke fra foreldre eller verge etter at voksen har hatt en mulighet til 
gjennomgang og godta lisensavtalen, vilkårene, og forstår retningslinjene for personvern. Disse avtalene 
er bare gjort med noen som er lovlig stand til å danne en bindende kontrakt og ikke er utestengt fra å 
bruke Applikasjonen eller tjenester i henhold til gjeldende lov. Du er ansvarlig for alle aktiviteter som skjer 
under din konto, om du vet om dem eller ikke.  
 
Visuelle og auditive elementer i denne App er ikke ment å inneholde nakenhet, vold, grovt språk eller 
seksuelt situasjoner. Ikoner valgt for dette App er vant til utfordringen farge og mønstergjenkjenning, 
inkludert landets flagg og gamle ikonografi. Inkludering av alle ikoner i denne App bør ikke tas som en 
anbefaling eller kommentar av noen sosiologiske, religiøse og politiske ideologi eller mening som kan 
utledes fra å vise disse bildene.  
 
Helse advarsel. Under spilling, vil visuelle elementer blinke på skjermen og lyden vil spille. Alle med en 
negativ respons på disse stimuli, inkludert men ikke begrenset til anfall, bør slutte å spille umiddelbart og 
oppsøke lege. Dette spillet bør ikke spilles i situasjoner der de kan distrahere deg fra viktige funksjoner, 
som for eksempel å kjøre en bil, gå over en gate, eller andre aktiviteter som krever betydelig 
oppmerksomhet. Du aksepterer fullt ansvar for eventuelle skadevirkninger som følge av bruk eller 
misbruk av dette programmet.  
 
Restriksjoner på bruk. Du skal bruke Application strengt i samsvar med vilkårene i kontraktene gjelder og 
skal ikke: (a) dekompilere, rekonstruere, demontere, forsøke å avlede kildekoden eller dekryptere 
Application; (B) å foreta endringer, tilpasninger, forbedring, forsterkning, translasjon eller derivat arbeid 
fra program; (C) i strid med gjeldende lover, regler eller forskrifter i tilknytning til din tilgang til eller bruk av 
Applikasjonen; (D) fjerne, endre eller skjule noen proprietære varsel (inkludert merknader om opphavsrett 
eller varemerke) av Leucadia eller dets datterselskaper, partnere, leverandører eller lisensgivere av 
søknaden; (E) å bruke programmet for en hvilken som helst generere omsetning forsøke, kommersiell 
enhet, eller annet formål som den ikke er konstruert eller tiltenkt; (F) installere, bruke eller tillate 
programmet eksisterer på mer enn en mobil enhet om gangen eller på noen annen mobil enhet eller 
datamaskin; (G) å fordele Søknad til flere mobilenheter; (H) å gjøre det søknad tilgjengelig over et 
nettverk eller et annet miljø tillater adgang eller anvendelse av flere mobilenheter eller brukere på samme 
tid; (I) bruke program for å lage et produkt, tjeneste eller programvare som er direkte eller indirekte, 
konkurransedyktig med eller på noen måte en erstatning for våre tjenester, produkter eller programvare 
som tilbys av Leucadia eller dets datterselskaper; (J) bruke program sende automatiske søk av enhver 
webside eller sende og uønsket kommersiell e-post; eller (k) å bruke en hvilken som helst informasjon 
som eies eller grenseflater av Leucadia eller annen intellektuell eiendom av Leucadia i design, utvikling, 
produksjon, lisensiering eller distribusjon av programmer, tilbehør eller utstyr til bruk med Application.  
 
Lisensvilkår. Leucadia gir du en gjenkallelig, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, begrenset rett til å installere 
og bruke programmet på en enkelt mobil enhet eid og kontrollert av deg, og tilgang til og bruke 
programmet på en slik mobil enhet strengt i samsvar med vilkårene og betingelsene i denne lisensen, de 
Regler for bruk og eventuell serviceavtale knyttet til Mobile Device (samlet “Relaterte avtaler”). Den 
medfølgende programvaren Tjenesten er lisensiert, ikke solgt, til deg for bruk i henhold til vilkårene i 
forbindelse med din bruk av tjenesten. Vi forbeholder oss alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt til 
deg. Med forbehold om pågående samsvar med disse vilkårene, gir vi deg en ikke-eksklusiv, personlig, 



begrenset, gjenkallelig, ikke-overførbar lisens til å bruke tjenesten på kompatible enheter du eier eller 
kontrollerer for personlig, underholdning bruk. Denne lisensen inkluderer retten til å laste ned og bruke 
programvaren vi gjør tilgjengelig for nedlasting som en del av tjenesten, i objektkodeformat. Du kan ikke 
leie, lease, låne ut, selge, videreformidle eller underlisensiere Tjenesten, inkludert programvare. Man kan 
ikke kopiere, kompilering, reversere, demontere, forsøke å avlede kildekoden til, endre eller lage 
avledede produkter av tjenesten eller en underliggende programvare eller teknologi (unntatt hvis og kun i 
den utstrekning forannevnte begrensning er forbudt ifølge gjeldende lov), og heller forsøke å deaktivere 
eller omgå noen sikkerhet eller andre tekniske tiltak utformet for å beskytte tjenesten. Hvis du bryter disse 
lisensbegrensninger, eller på annen måte overstige omfanget av lisensene som gis her, kan du bli utsatt 
for rettsforfølgelse og skader, samt ansvar for krenkelse av immaterielle rettigheter. Disse vilkårene vil 
gjelde alle oppdateringer som leveres til deg av oss som erstatter og / eller kompletterer noen del av 
tjenesten, med mindre en slik oppgradering inneholder en egen lisens i så fall at lisensen vil styre.  
 
Forbehold. Du godtar at bruk av ProCogny Software er på eget egen risiko og at programvaren leveres 
“som den er”, “som tilgjengelig”, basis, uten garantier av noe slag. Størst mulig juridisk grad om 
ProCogny, inkludert alle underforståtte garantier om egnethet for et bestemt formål, eller ikke-krenkelse. 
Hvis du er bosatt i California, herved avkall California Civil Code1452: “En generell utgivelsen omfatter 
ikke krav som kreditor ikke vet eller mistenker å eksistere i hans favør på tidspunktet for gjennomføring av 
utgivelsen, som hvis kjent av ham må ha vesentlig påvirket hans oppgjør med debitor.” Denne utgivelsen 
inneholder de kriminelle handlinger av andre.  
 
Ansvarsbegrensning. Ikke i noe tilfelle skal Leucadia Therapeutics Inc, ProCogny eller dets 
datterselskaper, ledere eller ansatte være ansvarlig, med hensyn til ProCogny Software, for et beløp som 
overstiger de du har betalt avgifter for å abonnere på App, inkludert tapte data eller manglende møte 
noen plikt inkludert uten begrensning god mislykkes og rimelig aktsomhet som følge av din tilgang til eller 
bruk av programvaren, eller direkte, indirekte, tilfeldige, straffende, spesielle, eksemplarisk, eller 
følgeskader av noe slag. Du godtar at denne ansvarsbegrensningen representerer en rimelig fordeling av 
risiko og er et grunnleggende element i grunnlaget for avtalen mellom Leucadia og deg. Du forstår at 
PROGRAMVAREN vil ikke bli gitt uten slike begrensinger. Hvis du bor i en jurisdiksjon hvor disse 
begrensningene ikke gjelder for deg, bør du ikke bruke programvaren.  
 
Digital Millennium Copyright Act. Vi overholder bestemmelsene i DMCA gjelder for tjenesteytere og App 
utgivere. Hvis du har noen klager om materialet på ProCogny Apps, kan du kontakte vår utpekte agent på 
e-post  
 
dcma-compliance@procogny.com  
 
Du må inneholde følgende opplysninger i klagen:  
- en beskrivelse av opphavsrettsbeskyttet arbeid eller annen intellektuell eiendom som du hevder har blitt 
krenket;  
- en beskrivelse av materialet som du hevder krenker, som ProCogny App inneholder materialet på 
spørsmål, og hvor det befinner seg;  
- din postadresse, telefonnummer, og hvis det er tilgjengelig, e-postadresse,  
- en uttalelse fra deg om at du har en god tro om at bruken av materialet på ProCogny ikke er autorisert 
av opphavsrettsinnehaveren, hans agent, eller loven;  
- en erklæring fra deg om at informasjonen i meldingen din er nøyaktig og at under ed, er du 
opphavsretten eller intellektuell eiendom eier eller autorisert til å handle på vegne av opphavsretten eller 
intellektuell eiendom eier; og  
- en elektronisk eller fysisk signatur fra personen som er autorisert til å handle på vegne av eieren av 
opphavsretten eller andre rettigheter blir krenket.  
 
Vær oppmerksom på at i henhold til § 512 (f) av opphavsrettsloven vil enhver person som bevisst uriktig 



fremstilling av materialet eller aktiviteten, rettighetene og kan være underlagt erstatningsansvar.  
 
 
 


