
GİZLİLİK POLİTİKASI 
 
Bu GİZLİLİK POLİTİKASI aşağıdaki Applications (Uygulamalar) içindir: 
 
ProCogny tarafından GÖRÜNTÜ BELLEK 
ProCogny tarafından SONSUZ MAHJONG 
ProCogny tarafından İKONLAŞMIŞ SUDOKU 
ProCogny tarafından WORD TEKR 
ProCogny tarafından KONNEKTÖRLER 
ProCogny tarafından MODEL BUSTERS 
ProCogny tarafından HIZ DEMON 
 
Geçerlilik tarihi: 12 Haziran 2021. 
 
Burada listelenen uygulamalar tarafından geliştirilen ve ProCogny Riverside bulunan Leucadia 
Therapeutics Inc bir bölümü, CA mülkiyetinde kalır edildi 
Bu Gizlilik Politikası Uygulamaları Apple Inc App Store'dan alınan, yukarıda listelenen için geçerlidir. Bu 
Apps diğer sürümleri de ayrı web sayfalarında yayınlanan farklı Gizlilik Politikaları ile diğer platformlarda 
mevcut olabilir. 
Bizim web sitesi: procogny.com 
 
Hangi kişisel bilgileri topluyor ve neden toplamak? 
Yukarıda listelenen oyunlar oyun varlıklarının bir bir kısmıyla indirilmesi ve kullanılması serbesttir. 
Baz modunda, reklamlar bazı platformlarda üçüncü şahıslar tarafından sunulmaktadır. Bu reklamlar Unity, 
Apple, Google ve diğer platformlar ile bağlantılı üçüncü şahıslar tarafından sağlanmaktadır ve sunulan 
reklamlar tarafından kontrol edilmeyen veya ProCogny veya Leucadia Therapeutics sorumluluk. Reklam 
sağlayıcılar tarafından kullanılan reklam tanımlayıcıları sen Katılmamış sürece, size hedef reklamlar için 
kullanılan, veya kapsam dışında bırakılmış, hangisi alternatif sizin için kullanılabilir yapılmıştır. Üç aylık 
otomatik yenileyen abonelikleri App reklamları kaldırmak ve App diğer varlıklara erişmek için kullanılabilir. 
Abonelik işlemleri ve cihaz tanımlayıcıları Apple Inc, Google ve ProCogny aktarılmaz tanımlayıcıları 
kullanırız diğer platform sağlayıcıları tarafından işlenir. 
Bu Uygulamaların diğer uygulamalar, cihaz verilerinin veya kullanıcı tanımlanabilir verilerden DEĞİL 
toplamak kullanıcı oyun verileri, verileri yok. 
 
Kim ile verilerinizi paylaşırım? 
Hiç kimse. 
 
Ne kadar verilerinizi korumak mı? 
Uygulanamaz. 
 
 
KULLANIM ŞARTLARI  
 
KULLANIM Bu ŞARTLARI aşağıdaki Applications (Uygulamalar) içindir:  
 
ProCogny tarafından GÖRÜNTÜ BELLEK  
ProCogny tarafından SONSUZ MAHJONG  
ProCogny tarafından İKONLAŞMIŞ SUDOKU  
ProCogny tarafından WORD TEKR  
ProCogny tarafından KONNEKTÖRLER  
ProCogny tarafından MODEL BUSTERS  
ProCogny tarafından HIZ DEMON  



 
Geçerlilik tarihi: 12 Haziran 2021.  
 
Şartlar ve koşullar:  
Ödeme programları, gizlilik sorunları, (Reklamlar dahil) üçüncü taraf servis sağlayıcıları, ücretler ve 
masraflar, anlaşmazlık çözümü, talep eden iadeler, ilişkilendirilmiş web sitelerinden (procogny.com) ve 
EULA kullanımı.  
 
Amerika Birleşik Devletleri ABD Çocukların Çevrimiçi Gizliliğini Koruma Yasası (COPPA) ve Kim Mayıs 
Kullanımı Uygulama ve Hizmetleri? Bir ebeveyn veya söz konusu yetişkin sonra yasal vekilin rızası 
olmalıdır 18 yaş altındaki çocuklar inceleme fırsatı buldu ve EULA, Şartlar ve Koşullarını kabul ve Gizlilik 
Politikası'nı anlama gelmiştir. Bu anlaşmalar sadece bağlayıcı bir sözleşme oluşturan yasal yeteneğine 
sahiptir ve yürürlükteki yasalara göre Uygulama veya hizmetlerin kullanımından ihraç edilmez biriyle 
yapılır. Onlar hakkında tanısın ya da tanımasın Sen, Hesabınızla yapılan tüm işlemlerden sorumludur.  
 
Bu Uygulama içerdiği Görsel ve işitsel unsurlar çıplaklık, şiddet, kaba dil veya müstehcen durumları 
içermesi amaçlanmıştır DEĞİLDİR. Bu Uygulama için seçilmiş Simgeler ülke bayrakları ve antik ikonografi 
dahil meydan renk ve örüntü tanıma, için kullanılır. Bu Uygulama herhangi bir simgenin dahil edilmesi bu 
görüntüleri inceleyen çıkarılabileceği herhangi sosyolojik, dini ve siyasi ideoloji veya anlam onaylanması 
veya yorum olarak alınmamalıdır.  
 
Sağlık uyarısı. Oyun sırasında, görsel öğeler ekranda yanıp sönecektir ve sesler oynayacak. Bu 
uyaranlara olumsuz yanıt dahil ancak nöbet sınırlı olmamak olan herkes, derhal oynamayı bırakıp bir 
doktora danışmalısınız. Bu oyun böyle, araba kullanmak bir cadde veya önemli dikkat gerektiren diğer 
etkinlikler arasında yürüyüş gibi önemli fonksiyonlar, alıkoymasın olabilir durumlarda oynanan 
edilmemelidir. Bu App kullanımından veya yanlış kullanımından kaynaklanan herhangi bir olumsuz 
etkilerin tüm sorumluluğunu kabul eder.  
 
Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar. Sen kesinlikle İlgili Anlaşma şartlarına uygun olarak Uygulamasını 
kullanmak zorundadır ve şunları yapamaz: (a) kaynak koda, ters mühendislik sökmeye, derived kaynak 
koduna girişiminde veya Uygulama şifresini; (B) bir uygulamadan herhangi bir modifikasyon, uyarlama, 
iyileştirme, geliştirme, çeviri ya da türetilmiş bir çalışma; (C) Kişisel erişim veya Uygulama kullanımı ile 
bağlantılarının herhangi yasalara, kurallara veya yönetmeliklere aykırı; (D) kaldırma, alter veya Leucadia 
veya bağlı, ortakları, tedarikçileri veya Uygulama lisans sahiplerinden (telif hakkı veya marka herhangi bir 
bildirimde dahil) herhangi bir özel haber gizleyebilir; (E) herhangi bir gelir üreten bir çaba, ticari kuruluş ya 
da tasarlanmış veya amaçlanmamıştır olan bir amaç için uygulama kullanma; (F) yüklemek, kullanmak 
veya bir defada veya başka herhangi bir mobil cihazda veya bilgisayarda bir Mobil Cihaz daha var olmaya 
Uygulama izin; (G) mültipl Mobil Cihazlar uygulama dağıtmak; (H) Bir ağ veya birden Mobil Cihazlar veya 
aynı anda kullanıcı tarafından diğer çevre izin erişim veya kullanımı üzerinde uygulama kullanılabilir 
olmasını sağlamak; (İ) Bir ürün, hizmet veya hizmetlerimiz, ürün veya yazılım Leucadia veya bağlı 
kuruluşları tarafından sunulan için bir yedek ile veya herhangi bir şekilde, doğrudan veya dolaylı olarak, 
rekabetçi bir yazılım oluşturmak için Uygulama kullanmak; (J) herhangi bir web sitesinin veya gönderme 
ve istenmeyen ticari e-postaya otomatik sorgular göndermek için Uygulamasını kullanmak; ya da (k) 
lisans veya Uygulama ile kullanmak için herhangi bir uygulama, aksesuar veya cihazların dağılımı, 
tasarım, geliştirme, üretiminde Leucadia veya Leucadia diğer fikri mülkiyet herhangi bir mülkiyet bilgi veya 
arayüzleri kullanın.  
 
Lisans şartları. Leucadia You veren bir geri alınabilir, yüklemek ve Size sahip olduğu ve kontrol tek Mobil 
Cihazlarda App kullanın ve erişim ve kesinlikle uygun olarak böyle bir Mobil Cihazlarda App kullanma 
hakkı sınırlı olmayan, devredilemeyen, münhasır olmayan şartlar ve bu Lisans, Kullanım Kuralları ve 
Mobil Cihaz (topluca “İlgili Anlaşmalar”) ile ilişkili herhangi bir hizmet sözleşmesinin şartları. Hizmet 
kapsamındaki yazılım Hizmetini kullanımı ile bağlantılı olarak Şartları sadece uyarınca kullanılmak üzere 



size değil, satılan, lisanslanmıştır. Biz tüm haklar size verilmeyen saklıdır. Bu Şartlar ile devam eden 
uymasına bağlı olarak, size kişisel, eğlence kullanımı için sahibi uyumlu cihazlarda Hizmeti veya 
kontrolünü kullanmak için münhasır olmayan, kişisel, sınırlı, geri alınabilir, devredilemez lisans vermiş. Bu 
lisans yalnızca nesne kodu biçiminde de indirip Hizmetin bir parçası olarak indirilebilir hale yazılımını 
kullanma hakkına sahiptir. Kiralamanız olmayabilir, ödünç verilmesi, satmak, redistribute veya alt lisans 
yazılım da dahil olmak üzere Servisi,. Sen derleme, ters mühendislik, herhangi yukarıdaki kısıtlama 
uygulanabilir tarafından yasaklanmıştır Hizmet veya bunun tek haller dışında altta yatan herhangi bir 
yazılım veya teknoloji (türev çalışmalar, kaynak kodunu türetmek değiştirmek veya oluşturmak için 
demonte girişiminde, kopyalama olmayabilir hukuk), ne de devre dışı veya aşmak herhangi bir menkul 
veya Hizmeti korumak üzere tasarlanmış diğer teknik önlem girişimi. Bu lisans kısıtlamaları ihlal veya 
başka burada verilen lisansların kapsamını aşarsanız, fikri mülkiyet haklarının ihlali için yargılanması ve 
zararların tabi yanı sıra sorumluluk olabilir. Bu Şartlar böyle yükseltme lisansı yöneten edeceğini ve bu 
durumda ayrı bir lisans eşlik etmediği sürece, yerine ve / veya Hizmet herhangi bir parçasını tamamlamak 
olduğunu tarafımızdan size sağlanan tüm güncelleştirmeleri geçerli olacaktır.  
 
Yasal Uyarılar. Sen ProCogny Yazılımın kullanılması kendi inisiyatifinizde olduğunu kabul ve Yazılım 
başarı sağlamasıdır “olduğu gibi”, “mevcut olduğu”, temeli herhangi bir garanti veya teminat olmaksızın. 
Mümkün olan maksimum yasal ölçüde, belirli bir amaca veya ihlal için uygunluğu ile ilgili herhangi zımni 
garantileri dahil ProCogny ilgili. Kaliforniya'da ikamet iseniz, Kaliforniya Medeni Code1452 feragat vesile: 
“Bir genel yayın alacaklı bilmiyor ya şüpheli eğer kendisi tarafından bilinen açıklaması, yürütme anda 
kendi lehine varlığını iddiaları kapsamaz maddi borçlu ile olan yerleşim etkilenen olmalıdır.” Bu sürüm 
başkalarının suç eylemlerini kapsamaktadır.  
 
Sorumluluk Sınırlaması. Hiçbir durumda, Leucadia Therapeutics Inc., ProCogny veya bağlı kuruluşları, 
görevlileri veya çalışanların kayıp veri veya başarısızlık dahil App abone olmak ödemiş ücretlerin aşırı 
herhangi bir miktar için, ProCogny Yazılımı ile ilgili, sorumlu olmayacaktır sınırlama iyi başarısız ve makul 
bakım her türlü olursa olsun sizin erişim veya Yazılımın kullanımı veya herhangi bir doğrudan, dolaylı, 
arızi, cezai, özel, örnek olarak, önemli zararların ortaya çıkan olmamak üzere herhangi bir görev 
karşılamaktadır. Sen bu sorumlulukların sınırını riskinin makul bir tahsisini temsil Leucadia ve sizin 
aranızda anlaşma temelinde temel unsuru olduğu konusunda hemfikirdir. SİZE YAZILIM SÖZ 
SINIRLAMALARIN OLMADAN sağlanmayacaktır O ANLAR. Eğer bu sınırlamalar sizin için geçerli değildir 
bir yargı ikamet ediyorsanız, Yazılım kullanMAmalısınız.  
 
Digital Millennium Copyright Act. Biz servis sağlayıcıları ve App yayıncılar için geçerlidir DMCA 
hükümlerine uymak. Eğer ProCogny Apps malzemesi hakkında herhangi bir şikayetleri varsa, e-posta ile 
bizim tayin ajan ile temasa geçebilirsiniz  
 
dcma-compliance@procogny.com  
 
Eğer şikayet aşağıdaki bilgileri içermelidir:  
- telif eserin ya da İhlale olmuştur iddia diğer fikri mülkiyetin tarifi;  
- ProCogny Uygulama sorularda materyal barındıran ve nerede bulunduğu Eğer iddia ihlalinde bulunan 
malzemenin bir açıklama;  
- Posta adresi, telefon numarası ve mevcuttur, e-posta adresi varsa;  
- Eğer ProCogny materyalin kullanımının telif hakkı sahibi, temsilcisi veya yasalar tarafından izin 
verilmediğine samimiyetle inanıyorum bu sizin ifadeniz;  
- Bildiriminizdeki Yukarıdaki bilgiler namusum ve şerefim üzerine, telif hakkı veya fikri mülkiyet sahibi 
adına hareket etmeye yetkili telif hakkı veya fikri mülkiyet sahibi ya da vardır, doğru ve olması sizin 
ifadeniz; ve  
- kişinin elektronik veya fiziksel imzası sağ varlık ihlal telif hakkı veya diğer sahibi adına hareket etme 
yetkisine.  
 



uyarınca Telif Hakkı Yasası Bölüm 512 (f), bilerek maddi saptıran malzeme veya aktif sorumluluk tabi 
olabilir ihlal ettiğine dair herhangi bir kişiye, lütfen unutmayın.  
 
 
 


