
ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ 
 
Ця політика конфіденційності для наступних додатків (Apps): 
 
IMAGE ПАМ'ЯТЬ по ProCogny 
INFINITE MAHJONG по ProCogny 
Iconic судоку по ProCogny 
СЛОВО RECALL по ProCogny 
РОЗ'ЄМИ по ProCogny 
PATTERN BUSTERS по ProCogny 
SPEED DEMON по ProCogny 
 
Дата вступу в силу: 12 июня 2021. 
 
Програми, перераховані тут, були розроблені і залишаються власністю ProCogny, підрозділ 
Leucadia Therapeutics Inc, розташованим в Ріверсайді, штат Каліфорнія 
Ця політика конфіденційності відноситься тільки до перерахованих вище додатки, якщо воно 
отримано з App Store компанії Apple Inc в. Інші версії цих додатків також можуть бути доступні на 
інших платформах з різними політиками конфіденційності, розміщених на окремих веб-сторінках. 
Наш сайт: procogny.com 
 
Які особисті дані ми збираємо і чому ми збираємо це? 
Ігри, перераховані вище, є безкоштовними для завантаження і використання з підмножиною ігрових 
активів. 
У базовому режимі, реклама представлені третіми особами на деяких платформах. Ці оголошення 
надаються третіми особами, пов'язаних з Unity, Apple, Google і іншими платформами, а також 
оголошення, представлені не контролюється або відповідальність ProCogny або Leucadia 
Therapeutics. Рекламні ідентифікатори, використовувані постачальниками оголошень 
використовуються для націлювання оголошень для вас, якщо ви не вибрали, не в, або 
відмовилися, в залежності від того альтернативи були доступні для вас. Тримісячна автоматичне 
оновлення передплати можна використовувати для видалення реклами з програми і отримати 
доступ до інших активів в App. 
Підписка на операцію і ідентифікатори пристроїв обробляються Apple Inc, Google і іншими 
постачальниками платформ, які використовують ідентифікатори, що не передані в ProCogny. 
Ці програми не збирає призначені для користувача дані з гри, даних з інших додатків, даних 
пристрою або користувача ідентифікованих даних. 
 
Хто ми поділяємо ваші дані? 
Ніхто. 
 
Як довго ми зберегти дані? 
Не застосовується. 
 
 
УМОВИ КОРИСТУВАННЯ  
 
Ці умови використання для наступних додатків (Apps):  
 
IMAGE ПАМ'ЯТЬ по ProCogny  
INFINITE MAHJONG по ProCogny  
Iconic судоку по ProCogny  
СЛОВО RECALL по ProCogny  



РОЗ'ЄМИ по ProCogny  
PATTERN BUSTERS по ProCogny  
SPEED DEMON по ProCogny  
 
Дата вступу в силу: 12 июня 2021.  
 
Правила та умови:  
графіків оплати, питання конфіденційності, постачальники послуг третіх сторін (включаючи 
оголошення), збори та витрати, вирішення спорів, що запитують повернення, використання 
пов'язаних сайтів (procogny.com) і ліцензійної угоди.  
 
У США US Дитячий Інтернет Закон про захист (COPPA) і які можуть використовувати додаток і 
послуги? Діти у віці до 18 років повинні мати згоду батьків або законний опікун після зазначеної 
дорослої мали можливість ознайомитися і погодитися з ліцензійною угодою, Умови і зрозуміти 
політику конфіденційності. Ці угоди укладаються тільки з кимось, хто юридично здатен утворювати 
обов'язковий контракт і не перемичку за допомогою додатка або послуг відповідно до чинного 
законодавства. Ви несете відповідальність за всі дії, які відбуваються під вашим обліковим 
записом, чи знаєте ви про них чи ні.  
 
Зорові і слухові елементи, що містяться в цьому додатку не призначені містити наготу, насильство, 
груба мова, або сексуальний характер ситуацію. Значки, вибрані для цього додатка 
використовуються для виклику кольору і розпізнавання образів, включаючи прапори країн і давню 
іконопис. Включення будь-яких іконок в цьому додатку не слід розглядати як схвалення або 
коментар будь соціологічну, релігійну та політичної ідеології або значення, які можуть бути 
встановлені з перегляду цих зображень.  
 
Попередження про здоров'я. Під час гри, візуальні елементи будуть мигати на екрані і звуки 
гратимуть. Будь-яка людина з негативною реакцією на ці подразники, в тому числі, але не 
обмежуючись припадок, слід негайно припинити гру і зверніться до лікаря. Ця гра не повинна грати 
в ситуаціях, коли вони можуть відвернути вас від важливих функцій, таких як водіння автомобіля, 
ходити по вулиці, або інших видів діяльності, які вимагають значної уваги. Ви несете повну 
відповідальність за будь-які несприятливі наслідки в результаті використання або неправильного 
використання цього додатка.  
 
Обмеження на використання. Ви повинні використовувати додаток строго відповідно до умов 
відповідних угод і не повинні: (а) декомпілювати, проводити реінжиніринг, дизасемблювати, 
намагатися отримати вихідний код або розшифрувати додаток; (Б) робити будь-які модифікації, 
адаптації, поліпшення, підвищення, переклад або похідні роботи від застосування; (С) порушувати 
чинних законів, правила або положення в зв'язку з Вашим доступом або використанням Заяві; (D) 
видаляти, змінювати або приховувати будь запатентований повідомлення (включаючи будь-які 
повідомлення про авторські прав або товарний знак) від Leucadia або її філій, партнерів, 
постачальників або ліцензіарів застосування; (Е) використовувати додаток для будь-якого 
породжує дохід діяльності, комерційного підприємства або інших цілей, для яких він не 
призначений або призначений; (Е) встановлювати, використовувати або дозволяти додатки 
існувати на більш ніж одного мобільного пристрою в той час, або на будь-якому іншому мобільному 
пристрої або комп'ютері; (Г) передавати програми на декількох мобільних пристроїв; (З) зробити 
додаток доступний по мережі або інший середовища видачі дозволів доступу або використання 
декількох мобільних пристроїв або користувачів, в той же час; (Я) використовувати додаток для 
створення продукту, послуги або програмне забезпечення, яке прямо або побічно конкурувати з 
будь-яким чином замінник наших послуг, продукції або програмного забезпечення, що 
пропонується Leucadia або її філій; (К) використовувати додаток для відправки автоматичних 
запитів будь-якого веб-сайту або для відправки і небажаної електронної пошти; або (к) 



використовувати будь-яку конфіденційну інформацію або інтерфейси Leucadia або іншої 
інтелектуальної власності Leucadia в області проектування, розробки, виробництва, ліцензування 
або розповсюдження будь-яких додатків, аксесуарів і пристроїв для використання з додатком.  
 
Умови ліцензійної угоди. Leucadia надає Вам відкличний, невиключну, що не підлягає передачі, 
обмежене право встановлювати і використовувати додатки на одному мобільному пристрої 
належить і контролюється вами, і отримати доступ і використовувати додаток на такому 
мобільному пристрої строго відповідно до умови цієї ліцензії, правила користування і будь-якої 
угоди про надання послуг, пов'язаних з мобільним пристроєм (далі «угод, пов'язаних з"). Програмне 
забезпечення, що входить в Службу ліцензується, а не продається, для використання тільки 
відповідно до умов, в зв'язку з використанням Сервісу. Ми залишаємо за собою всі права, не 
надаючи їх вам. З урахуванням вашого постійного дотримання цих умов, ми надаємо вам не 
ексклюзивну, особисту, обмежену, невиключну, ліцензію без права передачі на використання 
служби на сумісних пристроях ви володієте або управління для особистого розваги використання. 
Ця ліцензія дозволяє на завантаження і використання програмного забезпечення, ми робимо для 
завантаження як частина служби, тільки в вигляді об'єктного коду. Ви не можете орендувати, 
здавати в оренду, здавати в оренду, продавати, поширювати або субліцензії служба, в тому числі 
програмного забезпечення. Ви не можете копіювати, узагальнювати, реконструювати, розбирати, 
намагатися отримати вихідний код, модифікувати або створювати похідні роботи служби або будь-
якого базового програмного забезпечення або технології (за винятком випадків, і лише в тій мірі, 
будь-яке попереднє обмеження заборонено застосовним закон), ні спроба відключити або обійти 
будь-якої цінного паперу або іншої технічної мірою, призначеної для захисту служби. Якщо ви 
порушите ці обмеження ліцензії або іншим чином перевищити обсяг ліцензій, наданих в цьому 
документі, може бути предметом судового переслідування і шкоди, а також відповідальність за 
порушення прав інтелектуальної власності. Ці Правила поширюються на будь-які оновлення, які 
пропонуються Вам нами, які замінюють і / або доповнювати будь-яку частину служби, якщо така 
модернізація не супроводжується окремою ліцензією, в цьому випадку, що ліцензія буде 
управляти.  
 
Відмова від відповідальності. Ви згодні з тим, що використання програмного забезпечення 
ProCogny на свій страх і ризик одноосібного і що програмне забезпечення надається за принципом 
«як є», «як доступний», основа, без гарантій або гарантій будь-якого роду. Максимально можлива 
правова ступінь, щодо ProCogny, включаючи будь-які можливі гарантії придатності для конкретної 
мети або непорушення. Якщо ви є жителем Каліфорнії, ви відмовляєтеся від California Civil 
Code1452: «Загальний випуск не поширюється на вимоги, які кредитор не знаєте або підозрюєте, 
на існування в його користь під час виконання реліз, в якому, якщо вони знають має бути суттєво 
вплинуло на його врегулювання з боржником «. Цей реліз включає в себе злочинні дії інших.  
 
Обмеження відповідальності. Ні в якому разі Leucadia Therapeutics Inc, ProCogny, або його 
афілійовані особи, посадові особи або співробітники не несуть відповідальності щодо ProCogny 
програмного забезпечення, на будь-яку суму понад винагороди, виплаченої Вами, щоб підписатися 
на App, включаючи втрату даних або відмови в задовольнити будь-які обов'язки, включаючи, але 
не обмежуючись, хороший провал і розумні заходи, що випливають з вашого доступу або 
використання програмного забезпечення, або будь-який прямий, непрямий, випадковий, штрафні, 
спеціальні, штрафні або непрямі збитки будь-якого роду. Ви згодні з тим, що це обмеження 
відповідальності є розумне розподіл ризику і є основним елементом основі угоди між Leucadia і 
вами. ВИ РОЗУМІЄТЕ, ЩО ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕ БУДЕ НАДАЄТЬСЯ без таких 
обмежень. Якщо ви проживаєте в юрисдикції, де ці обмеження не застосовуються до вас, ви не 
повинні використовувати програмне забезпечення.  
 
Digital Millennium Copyright Act. Ми дотримуємося положення DMCA застосовного до 
постачальників послуг і видавцям App. Якщо у вас є які-небудь скарги на матеріалі ProCogny Apps, 



ви можете зв'язатися з нашим призначеним агентом по електронній пошті  
 
dcma-compliance@procogny.com  
 
Ви повинні включити наступну інформацію у Вашій скарзі:  
- опис захищеної авторським правом роботи або іншої інтелектуальної власності, як ви 
стверджуєте, було порушено;  
- опис матеріалу, який ви стверджуєте, порушує авторські права, які ProCogny App містить 
матеріал, в питаннях, і де він знаходиться;  
- вашу поштову адресу, номер телефону, і якщо такі є, адреса електронної пошти;  
- заяву, що у вас є добросовісне припущення, що використання матеріалу на ProCogny заборонено 
власником авторського права, його агентом або законом;  
- Ваша заява про те, що вищезгадана інформація у вашому повідомленні, є точною, і що під 
страхом покарання за лжесвідчення, ви є власником авторського права або інтелектуальної 
власності або уповноважені діяти від імені авторського права або власника інтелектуальної 
власності; і  
- електронна або фізична підпис особи, уповноваженої діяти від імені власника авторського права 
або інших прав ущемляються.  
 
Будь ласка, зверніть увагу, що відповідно до розділу 512 (е) Закону про авторське право, будь-яка 
особа, свідомо помилкову інформацію про те, що матеріал або дія порушує авторські права, може 
бути притягнуто до відповідальності.  
 
 
 


