
POLÍTICA DE PRIVACIDADE 
 
Esta política de privacidade é para as seguintes aplicações (Apps): 
 
IMAGE MEMORY por ProCogny 
INFINITE MAHJONG por ProCogny 
ICONIC SUDOKU por ProCogny 
WORD RECALL por ProCogny 
CONECTORES por ProCogny 
BUSTERS teste padrão por ProCogny 
DEMÓNIO DE VELOCIDADE por ProCogny 
 
Data de vigência: 12 de junho de 2021. 
 
Apps listados aqui foram desenvolvidas por e permanecem propriedade da ProCogny, uma divisão da 
Leucadia Therapeutics Inc, localizada em Riverside, CA. 
Esta Política de Privacidade aplica-se apenas ao Apps listados acima, quando obtido a partir da Apple 
App Store. Outras versões desses aplicativos também podem estar disponíveis em outras plataformas 
com diferentes políticas de privacidade, postadas em páginas separadas. 
Nosso site é: procogny.com 
 
Que dados pessoais que coletamos e por que cobrá-lo? 
Os jogos listados acima são livres para baixar e usar com um subconjunto de ativos de jogo. 
No modo base, anúncios são apresentados por terceiros em algumas plataformas. Esses anúncios são 
fornecidos por terceiros afiliados à Unidade, Apple, Google e outras plataformas, e os anúncios 
apresentados não são controladas por ou a responsabilidade de ProCogny ou Leucadia Therapeutics. 
identificadores de publicidade usadas por provedores de anúncios são usadas para segmentar anúncios 
para você, a menos que você não tenha optado, ou optou por sair, o que alternativa foram 
disponibilizados para você. Três meses assinaturas de renovação automática pode ser usado para 
remover os anúncios da App e obter acesso a outros ativos na App. 
operações de subscrição e identificadores de dispositivos são tratados pela Apple Inc, Google e outros 
fornecedores de plataformas que usam identificadores que não são transferidos para ProCogny. 
Estes Apps fazer os dados do usuário não coleta de jogo, dados de outros aplicativos, dados do 
dispositivo, ou dados identificáveis usuário. 
 
Quem é que vamos compartilhar seus dados com? 
Ninguém. 
 
Quanto tempo é que vamos manter seus dados? 
Não aplicável. 
 
 
TERMOS DE USO  
 
Estes termos de uso são para as seguintes aplicações (Apps):  
 
IMAGE MEMORY por ProCogny  
INFINITE MAHJONG por ProCogny  
ICONIC SUDOKU por ProCogny  
WORD RECALL por ProCogny  
CONECTORES por ProCogny  
BUSTERS teste padrão por ProCogny  



DEMÓNIO DE VELOCIDADE por ProCogny  
 
Data de vigência: 12 de junho de 2021.  
 
Termos e Condições:  
Os cronogramas de pagamento, questões de privacidade, prestadores de serviços de terceiros (incluindo 
anúncios), taxas e custos, resolução de conflitos, reembolsos solicitando, uso de sites associados 
(procogny.com) e EULA.  
 
Privacidade Online de Estados dos Estados Unidos Crianças United Protection Act (COPPA) e que 
podem usar o aplicativo e Serviços? Crianças menores de 18 anos deve ter o consentimento de um dos 
pais ou responsável legal após a referida adulto teve a oportunidade de rever e concordar com o EULA, 
Termos e Condições, e compreender a política de privacidade. Estes acordos são feitas apenas com 
alguém que é legalmente capaz de formar um contrato vinculativo e não estão impedidos de usar o 
aplicativo ou Serviços de acordo com a legislação aplicável. Você é responsável por todas as atividades 
que ocorram na sua conta, se você sabe sobre eles ou não.  
 
elementos visuais e auditivas contidas neste App não se destinam a conter nudez, violência, linguagem 
grosseira, ou situações sexualmente sugestivas. Ícones selecionados para este App são usados para cor 
desafio e reconhecimento de padrões, incluindo as bandeiras do país e iconografia antiga. A inclusão de 
quaisquer ícones neste App não deve ser tomado como um endosso ou comentário de qualquer 
ideologia sociológica, religiosa e política ou significado que pode ser inferida a partir vendo essas 
imagens.  
 
Alerta de saúde. Durante o jogo, elementos visuais pisca na tela e sons vai jogar. Qualquer pessoa com 
uma resposta adversa a esses estímulos, incluindo, mas não limitado a apreensão, deve parar de jogar 
imediatamente e consultar um médico. Este jogo não deve ser jogado em situações onde eles podem 
distraí-lo de funções importantes, como dirigir um carro, andando em uma rua, ou outras atividades que 
requerem atenção significativa. Você aceitar a plena responsabilidade por quaisquer efeitos adversos 
resultantes da utilização ou má utilização deste App.  
 
Restrições de uso. Você deve usar o Aplicativo em estrita conformidade com os termos dos respectivos 
contratos e não devem: (a) descompilar, fazer engenharia reversa, desmontar, tentar derivar o código 
fonte, ou decifrar a Aplicação; (B) fazer qualquer modificação, adaptação, melhoria, melhoria, tradução 
ou trabalho derivado da aplicação; (C) viole as leis, regras e regulamentos em conexões com seu acesso 
ou utilização da Aplicação; (D) remover, alterar ou ocultar qualquer aviso de propriedade (incluindo 
qualquer aviso de copyright ou marca comercial) de Leucadia ou suas afiliadas, parceiros, fornecedores, 
ou os licenciadores do pedido; (E) usar o aplicativo para qualquer empreendimento de geração de 
receita, empresa comercial, ou outra finalidade para a qual não foi projetado ou previsto; (F) instalar, 
usar ou permitir a aplicação de existir em mais de um dispositivo móvel em um momento ou em qualquer 
outro dispositivo móvel ou computador; (G) distribuir a aplicação de vários dispositivos móveis; (H) 
disponibilizar o aplicativo através de uma rede ou outro ambiente de permitir o acesso ou utilização por 
vários dispositivos móveis ou usuários ao mesmo tempo; (I) usar o aplicativo para criar um produto, 
serviço ou software que seja, direta ou indiretamente, competitivo com ou de qualquer forma um 
substituto para os nossos serviços, produto ou software oferecido pela Leucadia ou de suas afiliadas; (J) 
usar o aplicativo para enviar consultas automáticas de qualquer site ou para enviar e comercial não 
solicitado e-mail; ou (k) utilizar qualquer informação proprietária ou de interfaces de Leucadia ou outra 
propriedade intelectual da Leucadia na concepção, desenvolvimento, fabricação, licenciamento ou 
distribuição de quaisquer aplicações, acessórios ou dispositivos para uso com o aplicativo.  
 
Termos de licença. Leucadia lhe concede uma licença revogável, não exclusiva, não-transferível e 
limitado direito de instalar e usar o aplicativo em um único dispositivo móvel possuído e controlado por 



Você, e para acessar e usar o App em um dispositivo tal Móvel estritamente de acordo com o termos e 
condições desta Licença, as Regras de utilização e qualquer contrato de serviço associado com o 
dispositivo móvel (coletivamente, “acordos relacionados”). O software incluído no Serviço é licenciado, 
não vendidos, a você para uso apenas nos termos em conexão com o uso do Serviço. Reservamo-nos 
todos os direitos não concedidos expressamente a você. Sujeito a sua conformidade contínua com estes 
Termos, nós conceder-lhe uma licença não exclusiva, pessoal limitado revogável,,, não-transferível para 
usar o serviço em dispositivos compatíveis você possui ou controle para seu uso entretenimento pessoal. 
Esta licença inclui o direito de baixar e usar o software que disponibilizamos para download como parte 
do Serviço, em apenas forma de código objeto. Você não pode alugar, arrendar, emprestar, vender, 
redistribuir, ou sub-licença do Serviço, incluindo software. Você não pode copiar, compilar, executar 
engenharia reversa, desmontar, tentar derivar o código fonte, modificar ou criar trabalhos derivados do 
Serviço ou qualquer software subjacente ou tecnologia (exceto se e somente na medida em qualquer 
restrição precedente está proibida pela aplicável lei), nem tentativa de desativar ou burlar qualquer 
segurança ou outra medida técnica destinada a proteger o serviço. Se você violar essas restrições de 
licença, ou de outra forma ultrapassar o âmbito das licenças concedidas aqui, você pode estar sujeito a 
processo e danos, bem como a responsabilidade por violação dos direitos de propriedade intelectual. 
Estes Termos regerão quaisquer atualizações fornecidas a você por nós que substituir e / ou 
complementar qualquer parte do Serviço, a menos que tal atualização contenha uma licença separada, 
caso em que essa licença vai governar.  
 
Renúncias. Você concorda que o uso de ProCogny Software é por sua conta e risco e que o Software é 
fornecido “como está”, “como disponível”, base, sem garantias ou garantias de qualquer espécie. A 
medida legal máximo possível, em relação ProCogny, incluindo quaisquer garantias implícitas de 
adequação a um propósito particular, ou não violação. Se você é um residente da Califórnia, você 
renuncia a Califórnia Civil Code1452: “A liberação geral não se estende às reivindicações que o credor 
não sabe ou suspeita de existir em seu favor no momento da execução da exoneração, que se 
conhecida por ele deve ter afetado materialmente sua liquidação com o devedor.” Esta versão inclui os 
atos criminosos de outros.  
 
Limitação de responsabilidade. Em nenhum caso a Leucadia Therapeutics Inc, ProCogny, ou suas 
afiliadas, diretores, ou funcionários serão responsáveis, em relação ao ProCogny Software, para 
qualquer quantidade em excesso das taxas pagas por você para se inscrever para a App, incluindo 
dados perdidos ou falta de atender a qualquer dever incluindo, sem limitação boa falhar e cuidados 
razoáveis decorrentes de seu acesso ou utilização do Software, ou quaisquer danos diretos, indiretos, 
incidentais, punitivos, especiais, exemplares ou conseqüentes de qualquer qualquer tipo. Você concorda 
que esta limitação de responsabilidade representa uma alocação de risco e é um elemento fundamental 
da base do acordo entre Leucadia e você. Você entende que o SOFTWARE NÃO será disponibilizada 
sem essas limitações. Se você reside em uma jurisdição onde essas limitações não se aplicam a você, 
você não deve usar o Software.  
 
Digital Millennium Copyright Act. Estamos em conformidade com as disposições do DMCA aplicável aos 
prestadores de serviços e editores App. Se você tem quaisquer reclamações sobre material sobre 
ProCogny Apps, pode contactar o nosso agente designado pelo e-mail  
 
dcma-compliance@procogny.com  
 
Você deve incluir as seguintes informações em sua reclamação:  
- uma descrição do trabalho com direitos autorais ou outra propriedade intelectual que você alega ter 
sido violado;  
- uma descrição do material que você alega estar infringindo, que ProCogny App contém o material em 
perguntas, e onde ele está localizado;  
- seu endereço de correspondência, número de telefone e, se disponível, endereço de e-mail;  



- uma declaração sua de que você tem uma crença de boa fé que o uso do material em ProCogny não é 
autorizado pelo proprietário dos direitos autorais, seu agente ou pela lei;  
- uma declaração sua de que as informações acima em seu aviso são precisas e que, sob pena de 
perjúrio, você é o autor ou proprietário de propriedade intelectual ou autorizado a agir em nome do autor 
ou proprietário de propriedade intelectual; e  
- uma assinatura eletrônica ou física da pessoa autorizada a agir em nome do proprietário dos direitos 
autorais ou outro ser direito lesado.  
 
Por favor note que, em conformidade com a Seção 512 (f) da Lei de Direitos Autorais, qualquer pessoa 
que intencionalmente materialmente deturpa que o material ou atividade é infrator poderá estar sujeita à 
responsabilidade.  
 
 
 


