
นโยบายความเป็นส่วนตวั 
 
นโยบายความเป็นส่วนตวัสําหรบัการใชง้านดงัต่อไปนี ้(Apps): 
 
หน่วยความจําภาพโดย ProCogny 
INFINITE ไพ่นกกระจอกโดย ProCogny 
ICONIC SUDOKU โดย ProCogny 
คํา RECALL โดย ProCogny 
เชือ่มต่อโดย ProCogny 
Busters รูปแบบโดย ProCogny 
DEMON SPEED โดย ProCogny 
 
วนัที:่ 12 มถิุนายน 2021 
 
ปพลเิคชนัอยู่ทีน่ี่ไดร้บัการพฒันาโดยยงัคงเป็นทรพัยส์นิของ ProCogny ส่วนหน่ึงของ Leucadia Therapeutics Inc, 
ตัง้อยู่ในรเิวอรไ์ซด,์ แคลฟิอรเ์นีย 
นโยบายความเป็นส่วนตวันีใ้ชเ้ฉพาะกบัปพลเิคชนัดงักล่าวขา้งตน้เมือ่ไดร้บัจากแอปเป้ิลองิค ์App Store ของ รุน่อืน่ ๆ 
ของปพลเิคชนัเหล่านีย้งัอาจจะมอียู่บนแพลตฟอรม์อืน่ ๆ ทีม่ีนโยบายส่วนบุคคลทีแ่ตกต่างกนัโพสตบ์นหนา้เว็บแยกต่างหาก 
เว็บไซตข์องเราคอื: procogny.com 
 
สิง่ทีข่อ้มูลส่วนบุคคลทีเ่รารวบรวมและเหตุผลทีเ่ราเก็บมนัไดห้รอืไม่ 
เกมดงักล่าวขา้งตน้มอีสิระในการดาวนโ์หลดและใชง้านรว่มกบัชดุย่อยของสนิทรพัยเ์กม 
ในโหมดฐานโฆษณาจะถูกนําเสนอโดยบุคคลทีส่ามบนแพลตฟอรม์บาง 
โฆษณาเหล่านีจ้ะใหบ้รกิารโดยบุคคลทีส่ามมสี่วนเกีย่วขอ้งกบัความสามคัค,ี แอปเป้ิล, Google และแพลตฟอรม์อืน่ ๆ 
และโฆษณาทีนํ่าเสนอไม่ไดถู้กควบคุมหรอืรบัผดิชอบของ ProCogny หรอื Leucadia บําบดั 
ตวับ่งชีก้ารโฆษณาทีใ่ชโ้ดยผูใ้หบ้รกิารโฆษณาทีใ่ชใ้นการกาํหนดเป้าหมายโฆษณากบัคุณถา้คุณไม่ไดเ้ลอืกหรอืเลอืกออกแลว้แ
ต่จํานวนใดทางเลอืกทีไ่ดร้บัการใหบ้รกิารแกคุ่ณ สามเดอืนการสมคัรสมาชกิต่ออายุอตัโนมตัสิามารถใชใ้นการลบโฆษณาจาก 
App และไดร้บัการเขา้ถงึสนิทรพัยอ์ืน่ ๆ ใน App 
การทําธรุกรรมการซือ้และระบุอุปกรณไ์ดร้บัการจดัการโดย Apple Inc, Google และผูใ้หบ้รกิารแพลตฟอรม์อืน่ ๆ 
ทีใ่ชต้วับ่งชีท้ีไ่ม่ไดโ้อนไปยงั ProCogny 
ปพลเิคชนัเหล่านีท้ําขอ้มูลผูใ้ชไ้ม่เก็บจากการเล่นเกมขอ้มูลจากแอปอืน่ ๆ ขอ้มูลอุปกรณห์รอืผูใ้ชส้ามารถระบุตวัตนขอ้มูล 
 
ใครทีเ่ราแบ่งปันขอ้มูลของคุณดว้ย? 
ไม่มใีคร. 
 
นานแค่ไหนทีเ่ราจะเก็บขอ้มูลของคุณหรอืไม่ 
ไม่สามารถใชไ้ด.้ 
 
 
ขอ้กาํหนดการใชง้าน  
 
ขอ้กาํหนดการใชง้านมกีารประยุกตใ์ชง้านดงัต่อไปนี ้(Apps):  
 
หน่วยความจําภาพโดย ProCogny  
INFINITE ไพ่นกกระจอกโดย ProCogny  
ICONIC SUDOKU โดย ProCogny  



คํา RECALL โดย ProCogny  
เชือ่มต่อโดย ProCogny  
Busters รูปแบบโดย ProCogny  
DEMON SPEED โดย ProCogny  
 
วนัที:่ 12 มถิุนายน 2021  
 
ขอ้ตกลงและเงือ่นไข:  
ตารางเวลาการชาํระเงนิประเด็นความเป็นส่วนตวัใหบุ้คคลทีส่ามบรกิาร (รวมถงึการโฆษณา) 
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายในการระงบัขอ้พิพาทคนืเงนิขอใชเ้ว็บไซตท์ีเ่กีย่วขอ้ง (procogny.com) และ EULA  
 
สหรฐัอเมรกิาสหรฐัเด็กส่วนบุคคลออนไลนพ์ระราชบญัญตัคิุม้ครอง (COPPA) และใครอาจจะใชแ้อพลเิคชนัและบรกิาร? 
เด็กอายุตํ่ากว่า 18 
ปีจะตอ้งไดร้บัความยนิยอมจากบดิามารดาหรอืผูป้กครองตามกฎหมายหลงัจากทีผู่ใ้หญ่กล่าวว่าไดม้โีอกาสทีจ่ะตรวจสอบและยอม
รบั EULA เงือ่นไขและและเขา้ใจนโยบายความเป็นส่วนตวั 
ขอ้ตกลงเหล่านีจ้ะทําเฉพาะกบัคนทีม่คีวามถูกตอ้งตามกฎหมายทีม่คีวามสามารถของการสรา้งสญัญาผูกพนัและไม่ไดอ้อกไปจาก
การใชแ้อพลเิคชนัหรอืบรกิารภายใตก้ฎหมายทีใ่ชบ้งัคบั 
คุณมคีวามรบัผดิชอบสําหรบักจิกรรมทัง้หมดทีเ่กดิขึน้ภายใตบ้ญัชขีองคุณไม่ว่าคุณรูเ้กีย่วกบัพวกเขาหรอืไม ่ 
 
องคป์ระกอบภาพและหูทีม่อียู่ใน App นีไ้มไ่ดม้เีจตนาทีจ่ะมภีาพเปลอืยความรุนแรงภาษาหยาบหรอืสถานการณก์ารชีนํ้าทางเพศ 
ไอคอนเลอืกสําหรบั App นีจ้ะใชใ้นการสคีวามทา้ทายและการจดจํารูปแบบรวมทัง้ธงประเทศและยดึถอืโบราณ รวมของไอคอนใด 
ๆ ใน App นีไ้ม่ควรนํามาเป็นการรบัรองหรอืความเห็นของสงัคมวทิยาศาสนาการเมอืงและอุดมการณใ์ด ๆ 
หรอืความหมายทีอ่าจจะอนุมานจากการดูภาพเหล่าน้ัน  
 
คําเตอืนสุขภาพ ระหว่างเกมเพลยอ์งคป์ระกอบภาพจะกระพรบิบนหนา้จอและเสยีงจะเล่น 
ทุกคนทีม่กีารตอบสนองต่อสิง่เรา้ทีไ่ม่พงึประสงคเ์หล่าน้ันรวมถงึ แต่ไม ่จํากดั เฉพาะการยดึควรหยุดเล่นทนัทแีละปรกึษาแพทย ์
เกมนีไ้ม่ควรจะเล่นในสถานการณท์ีพ่วกเขาอาจจะกวนใจคุณจากฟังกช์ ัน่ทีส่ําคญัเชน่การขบัรถเดนิขา้มถนนหรอืกจิกรรมอืน่ ๆ 
ทีต่อ้งใหค้วามสนใจอย่างมนัียสําคญั คุณยอมรบัความรบัผดิชอบอย่างเต็มทีส่ําหรบัผลขา้งเคยีงใด ๆ 
ทีเ่กดิจากการใชห้รอืใชผ้ดิวตัถุประสงคข์อง App นี ้ 
 
ขอ้ จํากดั ในการใชง้าน คุณจะตอ้งใชแ้อพลเิคชนัอย่างเครง่ครดัตามเงือ่นไขของขอ้ตกลงทีเ่กีย่วขอ้งและจะตอ้งไม ่(ก) 
แยกวศิวกรรมยอ้นกลบัถอดแยกชิน้ส่วนพยายามทีจ่ะสบืทอดมารหสัทีม่าของหรอืถอดรหสัแอพลเิคชนั; (ข) การปรบัเปลีย่นใด ๆ 
ทีท่ําใหก้ารปรบัตวัในการปรบัปรุงการเพิม่ประสทิธภิาพการแปลหรอืมาทํางานจากแอพลเิคชนั; (ค) 
การละเมดิกฎหมายทีบ่งัคบัใชก้ฎระเบยีบหรอืขอ้บงัคบัในการเชือ่มต่อกบัการเขา้ถงึหรอืการใชง้านแอพลเิคชนัของคุณ; (ง) ลบ, 
แกไ้ขหรอืปิดบงัแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้กรรมสทิธิใ์ด ๆ (รวมทัง้แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ของลขิสทิธิห์รอืเคร ือ่งหมายการคา้ใด ๆ ) ของ 
Leucadia หรอื บรษิทั ในเครอืคู่คา้ซพัพลายเออรห์รอืผูใ้หอ้นุญาตของแอพลเิคชนั; (จ) การใชแ้อพลเิคชนัสําหรบัการใด ๆ 
พยายามสรา้งรายไดข้ององคก์รในเชงิพาณิชยห์รอืวตัถุประสงคอ์ืน่ ๆ ซึง่มนัไม่ไดถู้กออกแบบหรอืตัง้ใจ; (ฉ) 
ตดิตัง้ใชง้านหรอือนุญาตใหแ้อพลเิคชนัทีม่อียู่มากกว่าโทรศพัทม์อืถอืในชว่งเวลาหน่ึงหรอืบนอุปกรณม์อืถอือืน่ ๆ 
หรอืคอมพวิเตอร ์(ช) การกระจายของโปรแกรมประยุกตเ์พือ่อุปกรณม์อืถอืหลาย ๆ (ซ) 
ทําใหแ้อพลเิคชนัทีม่อียู่บนเครอืข่ายหรอืสภาพแวดลอ้มเอือ้อํานวยการเขา้ถงึหรอืการใชง้านโดยอปุกรณม์อืถอืหลายเคร ือ่งหรอืผูใ้
ชใ้นเวลาเดยีวกนั; (i) 
การใชแ้อพลเิคชนัสําหรบัการสรา้งผลติภณัฑบ์รกิารหรอืซอฟแวรท์ีเ่ป็นทางตรงหรอืทางออ้มในการแข่งขนัทีม่หีรอืในทางใด ๆ 
แทนสําหรบัการบรกิารของเราผลติภณัฑห์รอืซอฟแวรท์ีนํ่าเสนอโดย Leucadia หรอื บรษิทั ในเครอืของตน; (ญ) 
ใชแ้อพลเิคชนัการส่งขอ้ความอตัโนมตัขิองเว็บไซตใ์ด ๆ หรอืการส่งและการคา้ทีไ่ม่พงึประสงคอ์เีมล หรอื (k) 
การใชข้อ้มูลทีเ่ป็นกรรมสทิธิใ์ด ๆ หรอืการเชือ่มต่อของ Leucadia หรอืทรพัยส์นิทางปัญญาอืน่ ๆ ของ Leucadia 
ในการออกแบบ, การพฒันา, การผลติ, การออกใบอนุญาตหรอืการกระจายของการใชง้านใด ๆ 



อุปกรณเ์สรมิหรอือุปกรณส์ําหรบัใชก้บัแอพลเิคชนั  
 
ขอ้ตกลงใบอนุญาต Leucadia มอบใหคุ้ณมคีวามเพกิถอนไม่ผูกขาดไม่สามารถโอนได ้จํากดั สทิธใินการตดิตัง้และใช ้App 
บนโทรศพัทม์อืถอืเดยีวทีเ่ป็นเจา้ของและควบคุมโดยคุณและเพือ่การเขา้ถงึและการใช ้App 
บนเชน่อุปกรณม์อืถอือย่างเครง่ครดัสอดคลอ้งกบั 
ขอ้กาํหนดและเงือ่นไขของใบอนุญาตนีก้ฎการใชง้านและสญัญาการใหบ้รกิารใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัโทรศพัทม์อืถอืของคุณ 
(รวมเรยีกว่า“ขอ้ตกลงทีเ่กีย่วขอ้ง”) 
ซอฟแวรท์ีร่วมอยู่ในการใหบ้รกิารไดร้บัใบอนุญาตไม่ไดข้ายใหก้บัคุณสําหรบัการใชง้านเฉพาะตามขอ้ตกลงและเงือ่นไขในการเชือ่
มต่อกบัการใชบ้รกิารของคุณ เราขอสงวนสทิธิท์ ัง้หมดไม่อนุญาตโดยชดักบัคุณ 
อาจมกีารปฏบิตัติามอย่างต่อเน่ืองของคุณดว้ยขอ้ตกลงเหล่านีเ้ราใหคุ้ณไม่ผูกขาดส่วนบุคคล จํากดั 
เพกิถอนใบอนุญาตไม่สามารถโอนไดท้ีจ่ะใชบ้รกิารบนอุปกรณท์ีร่องรบัคุณเป็นเจา้ของหรอืควบคุมการใชง้านส่วนตวัความบนัเทงิ
ของคุณ 
ใบอนุญาตนีร้วมถงึสทิธิใ์นการดาวนโ์หลดและใชง้านซอฟตแ์วรท์ีเ่ราทําใหส้ามารถดาวนโ์หลดไดเ้ป็นสว่นหน่ึงของการใหบ้รกิารใน
รูปแบบรหสัวตัถุเท่าน้ัน คุณอาจจะไมใ่หเ้ชา่ใหเ้ชา่ใหย้มืขายแจกจ่ายหรอืย่อยใบอนุญาตการใหบ้รกิารรวมทัง้ซอฟแวร ์
คุณอาจจะไม่สามารถคดัลอกรวบรวมวศิวกรรมยอ้นกลบัถอดแยกชิน้ส่วนพยายามทีจ่ะไดร้บัรหสัทีม่าของการปรบัเปลีย่นหรอืสรา้ง
ผลงานต่อเน่ืองของการใหบ้รกิารหรอืซอฟตแ์วรพ์ืน้ฐานใด ๆ หรอืเทคโนโลย ี(ยกเวน้ทีแ่ละเฉพาะในขอบเขตขอ้ จํากดั 
ดงักล่าวขา้งตน้ใด ๆ ทีเ่ป็นสิง่ตอ้งหา้มโดยบงัคบั กฎหมาย) 
หรอืความพยายามทีจ่ะปิดการใชง้านหรอืหลกีเลีย่งการรกัษาความปลอดภยัใด ๆ หรอืตวัชีว้ดัทางเทคนิคอืน่ ๆ 
ออกแบบมาเพือ่ปกป้องบรกิาร หากคุณละเมดิขอ้ จํากดั 
ใบอนุญาตเหล่านีห้รอืเกนิขอบเขตของใบอนุญาตทีใ่หใ้นทีนี่คุ้ณอาจถูกดําเนินคดตีามกฎหมายและความเสยีหายเชน่เดยีวกบัควา
มรบัผดิสําหรบัการละเมดิสทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญา เงือ่นไขเหล่านีจ้ะมผีลบงัคบัอพัเดทใหก้บัท่านโดยเราทีเ่ขา้มาแทนทีแ่ละ / 
หรอืเพิม่เตมิส่วนหน่ึงของบรกิารเวน้แต่การอพัเกรดดงักล่าวจะมาพรอ้มกบัใบอนุญาตทีแ่ยกต่างหากซึง่ในกรณีทีใ่บอนุญาตจะมผีล
บงัคบั  
 
การปฏเิสธความรบัผดิ คุณยอมรบัว่าการใช ้ProCogny ซอฟแวรท์ีม่คีวามเสีย่ง 
แต่เพียงผูเ้ดยีวของคุณเองและซอฟแวรท์ีม่ใีหใ้นลกัษณะ“ตามทีเ่ป็น”“เท่าทีม่”ี พืน้ฐานโดยไม่มกีารรบัประกนัหรอืการคํา้ประกนัใด ๆ 
ขอบเขตทางกฎหมายทีเ่ป็นไปไดสู้งสุดเกีย่วกบั ProCogny รวมทัง้การรบัประกนัใด ๆ 
โดยนัยของการออกกาํลงักายสําหรบัวตัถุประสงคเ์ฉพาะหรอืไม่ละเมดิสทิธิ ์
หากคุณเป็นถิน่ทีอ่ยู่ในรฐัแคลฟิอรเ์นียคุณขอสละแคลฟิอรเ์นียโยธา 
Code1452:“ข่าวทั่วไปไม่ขยายไปถงึการเรยีกรอ้งทีเ่จา้หนีไ้ม่ทราบหรอืผูต้อ้งสงสยัทีจ่ะอยู่ในความโปรดปรานของเขาในชว่งเวลา
ของการดําเนินการเปิดตวัซึง่ถา้เป็นทีรู่จ้กักนัเขา จะตอ้งไดร้บัผลกระทบการตัง้ถิน่ฐานของเขากบัลูกหนี.้” 
ข่าวประชาสมัพนัธฉ์บบันีร้วมถงึการกระทําผดิทางอาญาของผูอ้ืน่  
 
กฏเกณฑข์องหนีส้นิ. ในกรณีทีไ่ม่มผีูใ้ด Leucadia Therapeutics Inc, ProCogny หรอื บรษิทั 
ในเครอืเจา้หนา้ทีห่รอืพนักงานของ บรษิทั ตอ้งรบัผดิดว้ยความเคารพต่อ ProCogny ซอฟแวรส์ําหรบัจํานวนเงินใด ๆ 
ในส่วนทีเ่กนิจากค่าใชจ่้ายทีจ่่ายโดยคุณสมคัรเพือ่ App รวมถงึขอ้มูลทีสู่ญหายหรอืความลม้เหลวใน ตอบสนองใด ๆ 
รวมทัง้การปฏบิตัหินา้ทีโ่ดยไม่มขีอ้ จํากดั ทีด่ลีม้เหลวและการดูแลทีเ่หมาะสมทีเ่กดิขึน้จากการเขา้ถงึหรอืการใชซ้อฟแวรห์รอืใด ๆ 
โดยตรงทางออ้มบงัเอญิลงโทษพเิศษทีเ่ป็นแบบอย่างหรอืความเสยีหายใด ๆ ของชนิดใด ๆ คุณยอมรบัว่าขอ้ จํากดั 
ของความรบัผดินีแ้สดงใหเ้ห็นถงึการจดัสรรทีเ่หมาะสมของความเสีย่งและเป็นองคป์ระกอบพืน้ฐานของพืน้ฐานของขอ้ตกลงระหว่าง 
Leucadia และคุณที ่คุณเขา้ใจว่าซอฟตแ์วรจ์ะไม่ตอ้งใหโ้ดยไม่มขีอ้ จํากดั ดงักล่าว หากคุณอาศยัอยู่ในเขตอํานาจทีข่อ้ จํากดั 
เหล่านีไ้ม่สามารถใชก้บัคุณคุณไม่ควรใชซ้อฟแวร ์ 
 
พระราชบญัญตั ิDigital Millennium Copyright เราปฏบิตัติามบทบญัญตัขิอง DMCA บงัคบัใชก้บัผูใ้หบ้รกิารและผูเ้ผยแพร ่
App หากคุณมขีอ้รอ้งเรยีนใด ๆ เกีย่วกบัวสัดุทีเ่กีย่วกบั ProCogny Apps 
คุณสามารถตดิต่อตวัแทนทีก่าํหนดของเราผ่านทางอเีมลท์ี ่ 
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คณุตอ้งมขีอ้มูลต่อไปนีใ้นการรอ้งเรยีนของคุณ:  
- รายละเอยีดของงานทีม่ลีขิสทิธิห์รอืทรพัยส์นิทางปัญญาอืน่ ๆ ทีคุ่ณอา้งว่าไดร้บัการละเมดิ;  
- รายละเอยีดของเนือ้หาทีคุ่ณอา้งว่าละเมดิซึง่ ProCogny App มวีสัดุทีใ่ชใ้นคําถามและทีม่นัตัง้อยู่;  
- ทีอ่ยู่ทางไปรษณียข์องคุณหมายเลขโทรศพัทแ์ละหากมทีีอ่ยู่อเีมล;  
- คําสั่งโดยคณุว่าคุณมคีวามเชือ่โดยสุจรติว่าการใชว้สัดุใน ProCogny 
ไม่ไดร้บัอนุญาตจากเจา้ของลขิสทิธิต์วัแทนหรอืกฎหมาย;  
- 
คําสั่งโดยใหคุ้ณทราบว่าขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ในประกาศของคุณถูกตอ้งและภายใตบ้ทลงโทษของการเบกิความเท็จคุณเป็นเจา้ข
องลขิสทิธิห์รอืทรพัยส์นิทางปัญญาหรอือํานาจทีจ่ะกระทําในนามของลขิสทิธิห์รอืเจา้ของทรพัยส์นิทางปัญญา; และ  
- 
ลายมอืชือ่อเิล็กทรอนิกสห์รอืทางกายภาพของบุคคลทีไ่ดร้บัอนุญาตใหด้ําเนินการในนามของเจา้ของลขิสทิธิห์รอืสทิธอิืน่เป็นละเมิ
ด  
 
โปรดทราบว่าเป็นไปตามมาตรา 512 (f) ของ Copyright Act 
บุคคลใดก็ตามทีจ่งใจแจง้ขอ้มูลเท็จว่าเนือ้หาหรอืกจิกรรมทีล่ะเมดิลขิสทิธิอ์าจจะรบัผดิ  
 
 
 


