
POLITYKA PRYWATNOŚCI 
 
Niniejsza Polityka prywatności jest dla następujących Applications (Aplikacje): 
 
Obraz pamięci przez ProCogny 
INFINITE MAHJONG przez ProCogny 
ICONIC SUDOKU przez ProCogny 
WORD PRZYPOMINAJĄ przez ProCogny 
ZŁĄCZA przez ProCogny 
BUSTERS wzoru przez ProCogny 
DEMON PRĘDKOŚCI przez ProCogny 
 
Data wejścia w życie: 12 czerwca 2021. 
 
Aplikacje wymienione poniżej zostały opracowane i prowadzone własnością ProCogny, oddział Leucadia 
Therapeutics Inc., z siedzibą w Riverside, CA 
Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie wyłącznie do aplikacji wymienionych powyżej, gdy 
uzyskane od Apple Inc. App Store. Inne wersje tych aplikacji może być również dostępny na innych 
platformach z różnych polityk prywatności, umieszczone na osobnych stronach. 
Nasza strona jest: procogny.com 
 
Jakie dane osobowe zbieramy i dlaczego je zbieramy? 
Gry wymienione powyżej są swobodnie pobrać i używać z podzbioru aktywów gier. 
W trybie podstawowym, reklamy są przedstawiane przez osoby trzecie na niektórych platformach. Te 
reklamy są dostarczane przez osoby trzecie stowarzyszone z Jedności, Apple, Google i innych platform, 
a prezentowane reklamy nie są kontrolowane przez lub odpowiedzialność ProCogny lub Leucadia 
Therapeutics. Identyfikatory reklamowe stosowane przez dostawców reklam służą do reklam docelowych 
ci, jeśli się nie zdecydowały się lub zrezygnowali, cokolwiek alternatywa zostały udostępnione do ciebie. 
Trzymiesięczne subskrypcje auto-odnowienie może być stosowany do usuwania reklam z aplikacji i 
uzyskać dostęp do innych aktywów w aplikacji. 
Transakcje abonamentowych oraz identyfikatory urządzeń są obsługiwane przez Apple Inc, Google i 
innych dostawców platform, które używają identyfikatorów, które nie zostały przeniesione do ProCogny. 
Te aplikacje nie zbieramy dane użytkowników z gry, dane z innych aplikacji, danych urządzenia lub 
użytkownika do zidentyfikowania danych. 
 
Kogo my podzielić się swoimi danymi z? 
Nikt. 
 
Jak długo zachowują swoje dane? 
Nie dotyczy. 
 
 
WARUNKI KORZYSTANIA  
 
Niniejsze Warunki Korzystania są do następujących zastosowań (aplikacje):  
 
Obraz pamięci przez ProCogny  
INFINITE MAHJONG przez ProCogny  
ICONIC SUDOKU przez ProCogny  
WORD PRZYPOMINAJĄ przez ProCogny  
ZŁĄCZA przez ProCogny  
BUSTERS wzoru przez ProCogny  



DEMON PRĘDKOŚCI przez ProCogny  
 
Data wejścia w życie: 12 czerwca 2021.  
 
Zasady i warunki:  
harmonogramy płatności, kwestie prywatności, dostawcy usług osób trzecich (w tym reklamy), opłaty i 
koszty, rozstrzyganie sporów, zwroty z wnioskiem, stosowanie powiązanych stron internetowych 
(procogny.com) oraz EULA.  
 
Stanów Zjednoczonych USA dzieci Online Privacy Protection Act (COPPA) i którzy mogą korzystać z 
aplikacji i usług? Dzieci poniżej 18 roku życia muszą mieć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego po 
wspomnianym dorosłą miał okazję do przeglądu i zgadzam się z EULA, Warunkami i zrozumieć politykę 
prywatności. Umowy te są wykonane tylko z kimś, kto jest prawnie zdolna do tworzenia umowę wiążącą i 
nie są dopuszczone do korzystania z aplikacji lub usługi w ramach obowiązującego prawa. Jesteś 
odpowiedzialny za wszystkie czynności wykonywane w ramach konta, czy wiesz o nich, czy nie.  
 
elementy audiowizualne zawarte w tej aplikacji nie mają zawierać nagość, przemoc, gruby język, lub 
sytuacje seksualnie sugestywne. Ikony wybrane dla tej aplikacji są wykorzystywane do koloru wyzwanie i 
rozpoznawania obrazów, w tym flagi państw i starożytnej ikonografii. Włączenie jakichkolwiek ikon w tej 
aplikacji nie powinny być traktowane jako potwierdzenie lub jakiegokolwiek komentarza socjologicznego, 
religijnej i politycznej ideologii czy ten sposób, że można wywnioskować z oglądania tych obrazów.  
 
Ostrzeżenie zdrowotne. Podczas gry, elementy wizualne będzie migać na ekranie i dźwięki będą 
odtwarzane. Każdy z tych niekorzystnych reakcji na bodźce, w tym, lecz nie ograniczając się do napadu, 
należy zatrzymać odtwarzanie i natychmiast skonsultować się z lekarzem. Ta gra nie powinna być 
odtwarzane w sytuacjach, w których mogą oni odwracają się od ważnych funkcji, takich jak prowadzenie 
samochodu, chodzenie po drugiej stronie ulicy, lub innych działań, które wymagają uwagi. Użytkownik 
akceptuje pełną odpowiedzialność za ewentualne negatywne skutki wynikające z niewłaściwego użycia 
tej aplikacji.  
 
Ograniczenia w zakresie użytkowania. powinien użyć aplikacji ściśle zgodnie z warunkami pokrewne 
porozumienia i nie będzie: (a) dekompilować, odtwarzać, dezasemblować, próbować czerpać kodu 
źródłowego, lub odszyfrować wniosku; (B) dokonanie jakichkolwiek zmian, adaptacji, poprawy, translację, 
ulepszenie lub pracy pochodzącej z aplikacji; (C) złamanie obowiązującego prawa, zasad lub 
rozporządzeń w połączeniach ze swoimi dostępu lub korzystania z aplikacji; (D) usuwać, zmieniać lub 
ukrywać jakichkolwiek prawach własności (w tym wszelkie zawiadomienia autorskich lub znaków 
towarowych) z Leucadia lub jej oddziałów, partnerów, dostawców lub licencjodawców wniosku; (E) 
korzystać z aplikacji w dowolnym przedsięwzięciu generującego dochód, przedsiębiorstw handlowych lub 
innych celów, dla których nie jest on zaprojektowany lub przeznaczony; (F) montażu, zastosowanie lub 
nie pozwalają na zastosowanie istnieć więcej niż jedno urządzenie mobilne w czasie lub w dowolnym 
innym urządzeniu przenośnym lub komputerem; (G) do rozprowadzania Zastosowanie wielu urządzeń 
przenośnych; (H) udostępnić aplikację za pośrednictwem sieci lub innym środowisku pozwalającym 
dostępu lub użycia przez wiele urządzeń mobilnych lub użytkowników w tym samym czasie; (I) 
korzystania z aplikacji do tworzenia produktu, usługi lub oprogramowanie, które jest bezpośrednio lub 
pośrednio, konkurencyjne z lub w jakikolwiek sposób, w zastępstwie za nasze usługi, produktu lub 
oprogramowania oferowanego przez Leucadia lub jej filii; (J) korzystania z aplikacji na wysyłanie 
zautomatyzowanych zapytań jakiegokolwiek internetowej lub wysyłanie i niechcianych komercyjnych e-
mail; lub (k) korzystania z informacji zastrzeżonych lub interfejsów Leucadia lub innej własności 
intelektualnej Leucadia się w projektowaniu, rozwoju, produkcji, licencjonowania lub dystrybucji dowolnej 
aplikacji, akcesoriów lub urządzeń do użytku z aplikacją.  
 
Warunki licencji. Leucadia udziela Użytkownikowi odwołalnej, niewyłączne, niezbywalne, ograniczone 



prawo do zainstalowania i korzystania z aplikacji na jednym urządzeniu przenośnym posiadane i 
kontrolowane przez Ciebie, a do dostępu i korzystania z aplikacji na takim urządzeniu mobilnym ściśle 
zgodnie z warunki niniejszej licencji, przepisy o użytkowaniu i każdej umowy serwisowej związanej z 
urządzenia mobilnego (zwanych „umów powiązanych”). Oprogramowanie zawarte w Serwisie jest 
licencjonowane, a nie sprzedawane, aby być użytkowane tylko zgodnie z Warunkami w związku z 
korzystaniem z Serwisu. Zastrzegamy sobie wszystkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane. 
Temat do nieprzerwanego spełniania tych warunków, możemy udzielić Ci niewyłączne, osobiste, 
ograniczone, odwołalnej, niezbywalnej licencji na korzystanie z Usługi na kompatybilnych urządzeniach 
jesteś właścicielem lub kontrolę do osobistego użytku domowego. Licencja ta obejmuje prawo do 
pobierania i korzystania z oprogramowania udostępniamy do pobrania w ramach Serwisu, tylko w postaci 
kodu wynikowego. Użytkownik nie może wynajmować, wydzierżawiać, wypożyczać, sprzedawać, 
redystrybucji, lub sublicencji Service, w tym oprogramowanie. Użytkownik nie może kopiować, kompilacji, 
inżynierii wstecznej, demontować, prób uzyskania kodu źródłowego, modyfikowanie lub tworzenie dzieł 
pochodnych Serwisu lub jakiejkolwiek bazowego oprogramowania lub technologii (z wyjątkiem 
przypadków i tylko w zakresie, każdy to ograniczenie jest zakazane przez zastosowanie prawo), ani 
próba wyłączyć lub ominąć żadnych zabezpieczeń lub innych środków technicznych mających na celu 
ochronę Usługi. W przypadku naruszenia tych ograniczeń licencyjnych, lub inaczej przekraczać zakresu 
licencji udzielonych w niniejszym dokumencie, mogą być przedmiotem ścigania i szkody, a także 
odpowiedzialność za naruszenie praw własności intelektualnej. Zasady te regulują wszelkie aktualizacje 
dostarczane przez nas do Ciebie, które zastępują i / lub uzupełnienia jakiejkolwiek części Serwisu, chyba 
że takie uaktualnienie towarzyszy osobnej licencji w takim przypadku, że licencja będzie rządzić.  
 
Wyłączenia odpowiedzialności. Zgadzasz się, że korzystanie z ProCogny Software jest na własne ryzyko 
samodzielnego i że Oprogramowanie jest dostarczane w stanie „jak jest”, „dostępnych”, podstawa, bez 
gwarancji lub poręczeń jakiegokolwiek rodzaju. W maksymalnym stopniu prawne, dotyczące ProCogny, w 
tym wszelkich dorozumianych gwarancji przydatności do określonego celu lub nienaruszalności. Jeżeli 
jesteś mieszkańcem Kalifornii, niniejszym zrzekasz California Code1452 cywilnego: „Ogólny uwolnienie 
nie obejmuje roszczeń, które wierzyciel nie wie lub podejrzewa istnieć na jego korzyść w momencie 
wykonywania uwolnienie, które jeśli są znane przez niego musi mieć istotny wpływ jego ugodę z 
dłużnikiem „. To wydanie zawiera przestępstw innych.  
 
Ograniczenie odpowiedzialności. W żadnym wypadku Leucadia Therapeutics Inc, ProCogny lub jej 
podmioty stowarzyszone, funkcjonariuszy lub pracowników nie ponosi odpowiedzialności, w odniesieniu 
do ProCogny Software, dla każdej kwoty przekraczające opłat wnoszonych przez ciebie do 
subskrybowania do aplikacji, w tym utraconych danych lub zaniechaniu spełniają wszelkie cła tym, bez 
ograniczeń dobry zawieść i rozsądna troska wynikająca z dostępu do lub korzystania z Oprogramowania 
lub jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne, specjalne, przykładowe lub szkody 
dowolnego rodzaju. Zgadzasz się, że to ograniczenie odpowiedzialności stanowi rozsądny podział ryzyka 
i jest podstawowym elementem podstawie umowy pomiędzy Leucadia i ty. Trzeba zrozumieć, że 
OPROGRAMOWANIE nie zostaną dostarczone bez takich ograniczeń. Jeśli mieszkasz w jurysdykcji, 
gdzie te ograniczenia nie mają zastosowania do ciebie, nie można ich używać Oprogramowania.  
 
Digital Millennium Copyright Act. Przestrzegamy przepisów DMCA zastosowanie do usługodawców i 
wydawców aplikacji. Jeśli masz jakieś skargi dotyczące materiałów na ProCogny Apps, można 
skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej wyznaczonego przedstawiciela w  
 
dcma-compliance@procogny.com  
 
należy podać następujące informacje w reklamacji:  
- opis prac chronionych prawem autorskim lub innej własności intelektualnej, że roszczenie zostało 
naruszone;  
- opis materiału, który Twoim zdaniem narusza prawa, które ProCogny aplikacja zawiera materiał w 



pytaniach i gdzie się znajduje;  
- Twój adres, numer telefonu, a jeśli dostępny, adres e-mail;  
- oświadczenie, że masz dobrej wierze przekonanie, że wykorzystanie materiału na ProCogny nie jest 
autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego agenta lub prawo;  
- oświadczenie, że powyższe informacje w zawiadomieniu są prawdziwe oraz, że pod karą 
krzywoprzysięstwa, że jesteś właścicielem praw autorskich lub praw własności intelektualnej lub 
upoważnione do działania w imieniu właściciela praw autorskich lub praw własności intelektualnej; i  
- elektroniczny lub fizyczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela praw 
autorskich lub innych praw naruszane.  
 
Należy pamiętać, że zgodnie z § 512 (f) ustawy o prawie autorskim, każda osoba, która świadomie 
nieprawdziwie twierdzi, że materiał lub działanie narusza prawa może podlegać odpowiedzialności.  
 
 
 


