
CHÍNH SÁCH BẢO MẬT 
 
CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ này là dành cho các ứng dụng sau đây (Apps): 
 
IMAGE NHỚ bởi ProCogny 
INFINITE Mahjong bởi ProCogny 
Iconic Sudoku bởi ProCogny 
WORD Nhớ lại bởi ProCogny 
KẾT NỐI bởi ProCogny 
Busters PATTERN bởi ProCogny 
Speed Demon bởi ProCogny 
 
Ngày có hiệu lực: Tháng Sáu 12, 2021. 
 
Ứng dụng được liệt kê ở đây được phát triển bởi và vẫn là tài sản của ProCogny, một bộ phận của 
Leucadia Therapeutics Inc, nằm ở Riverside, CA. 
Chính sách bảo mật này chỉ áp dụng cho các ứng dụng được liệt kê ở trên khi thu được từ App Store của 
Apple. các phiên bản khác của các ứng dụng cũng có thể có sẵn trên các nền tảng khác với Chính sách 
bảo mật khác nhau, được đăng trên trang web riêng. 
trang web của chúng tôi là: procogny.com 
 
Có gì thông tin cá nhân chúng tôi thu thập và lý do tại sao chúng tôi thu thập nó? 
Các trò chơi được liệt kê ở trên có thể tự do tải về và sử dụng với một tập hợp con của tài sản game. 
Trong chế độ cơ sở, quảng cáo được trình bày bởi các bên thứ ba trên một số nền tảng. Các quảng cáo 
này được cung cấp bởi các bên thứ ba có liên quan với Unity, Apple, Google, và các nền tảng khác, và 
quảng cáo được trình bày không được kiểm soát bởi hoặc trách nhiệm của ProCogny hoặc Leucadia 
Therapeutics. định danh quảng cáo sử dụng bởi các nhà cung cấp quảng cáo được sử dụng để quảng 
cáo mục tiêu cho bạn, trừ khi bạn đã không chọn tham gia, hoặc chọn không tham gia, tùy theo lựa chọn 
đã được tạo sẵn cho bạn. Ba tháng đăng ký tự động đổi mới có thể được sử dụng để loại bỏ quảng cáo 
từ App và truy cập vào các tài sản khác trong App. 
giao dịch đăng ký và nhận dạng thiết bị được xử lý bởi Apple Inc, Google và các nhà cung cấp nền tảng 
khác sử dụng định danh không được chuyển giao cho ProCogny. 
Những Apps làm dữ liệu người dùng không thu thập từ chơi trò chơi, dữ liệu từ các ứng dụng khác, dữ 
liệu thiết bị, hoặc dữ liệu mang tính chất sử dụng. 
 
Chúng ta chia sẻ dữ liệu của bạn với ai? 
Không một ai. 
 
Bao lâu chúng ta giữ lại dữ liệu của bạn? 
Không áp dụng. 
 
 
ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG  
 
Những KHOẢN SỬ DỤNG là dành cho các ứng dụng sau đây (Apps):  
 
IMAGE NHỚ bởi ProCogny  
INFINITE Mahjong bởi ProCogny  
Iconic Sudoku bởi ProCogny  
WORD Nhớ lại bởi ProCogny  
KẾT NỐI bởi ProCogny  
Busters PATTERN bởi ProCogny  



Speed Demon bởi ProCogny  
 
Ngày có hiệu lực: Tháng Sáu 12, 2021.  
 
Các điều khoản và điều kiện:  
lịch trình thanh toán, các vấn đề riêng tư, cung cấp dịch vụ của bên thứ ba (bao gồm cả quảng cáo), lệ 
phí và chi phí, giải quyết tranh chấp, yêu cầu hoàn lại tiền, sử dụng các trang web liên quan 
(procogny.com), và EULA.  
 
Hoa Kỳ Mỹ thiếu nhi bảo mật trực tuyến Đạo luật bảo vệ (COPPA) và Ai có thể sử dụng các ứng dụng và 
dịch vụ? Trẻ em dưới 18 tuổi phải có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp sau khi 
trưởng thành cho biết đã có một cơ hội để xem xét và đồng ý với EULA, Điều khoản và Điều kiện, và 
hiểu Chính sách bảo mật. Các thỏa thuận này chỉ được thực hiện với những người có khả năng về mặt 
pháp lý hình thành một hợp đồng ràng buộc và không bị cấm sử dụng ứng dụng hoặc dịch vụ theo pháp 
luật hiện hành. Bạn chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động diễn ra dưới tài khoản của bạn, cho dù 
bạn biết về họ hay không.  
 
các yếu tố thị giác và thính giác chứa trong ứng dụng này không nhằm mục đích chứa ảnh khoả thân, 
bạo lực, ngôn ngữ thô, hoặc các tình huống khiêu dâm. Các biểu tượng được lựa chọn cho ứng dụng 
này được sử dụng để màu thách thức và nhận dạng mẫu, trong đó có lá cờ nước và hình tượng cổ đại. 
Việc đưa bất kỳ biểu tượng trong ứng dụng này không nên được thực hiện như một sự chứng thực hoặc 
bình luận của bất kỳ tư tưởng xã hội, tôn giáo và chính trị hay ý nghĩa có thể được suy ra từ xem những 
hình ảnh.  
 
Cảnh báo sức khỏe. Trong trò chơi, các yếu tố thị giác sẽ nhấp nháy trên màn hình và âm thanh sẽ chơi. 
Bất cứ ai có một phản ứng bất lợi đối với những tác nhân kích thích, bao gồm nhưng không giới hạn co 
giật, nên ngừng chơi ngay lập tức và tham khảo ý kiến một bác sĩ. Trò chơi này không nên được chơi 
trong những tình huống mà họ có thể làm bạn bối rối từ chức năng quan trọng, chẳng hạn như lái xe, đi 
bộ trên một con đường, hoặc các hoạt động khác đòi hỏi sự chú ý đáng kể. Bạn chấp nhận hoàn toàn 
trách nhiệm đối với bất kỳ tác dụng phụ do việc sử dụng hoặc lạm dụng các ứng dụng này.  
 
Hạn chế sử dụng. Bạn phải sử dụng các ứng dụng theo đúng các điều khoản của Hiệp định liên quan và 
không được: (a) dịch ngược, đảo ngược thiết, tháo rời, cố gắng để lấy được mã nguồn, hoặc giải mã các 
ứng dụng; (B) thực hiện bất kỳ thay đổi, thích ứng, cải tiến, nâng cao, dịch thuật hoặc tác phẩm phái sinh 
từ các ứng dụng; (C) vi phạm bất kỳ luật, quy tắc hoặc quy định trong các kết nối với truy cập hoặc sử 
dụng các ứng dụng của bạn; (D) loại bỏ, thay đổi hoặc che khuất bất kỳ thông báo quyền sở hữu (bao 
gồm bất kỳ thông báo về bản quyền hoặc thương hiệu) của Leucadia hoặc các chi nhánh, đối tác, nhà 
cung cấp, hoặc người cấp phép của ứng dụng; (E) sử dụng Ứng dụng cho bất kỳ nỗ lực tạo ra doanh 
thu, doanh nghiệp thương mại, hoặc mục đích nào khác mà nó không được thiết kế hoặc dự định; (F) cài 
đặt, sử dụng hoặc cho phép ứng dụng tồn tại trên nhiều hơn một thiết bị di động tại một thời điểm hoặc 
trên bất kỳ thiết bị di động khác hoặc máy tính; (G) phân phối các ứng dụng cho nhiều thiết bị di động; 
(H) làm cho các ứng dụng có sẵn trên mạng hoặc môi trường cho phép truy cập hoặc sử dụng khác bằng 
nhiều thiết bị di động hoặc người sử dụng cùng một lúc; (I) sử dụng các ứng dụng để tạo ra một sản 
phẩm, dịch vụ hoặc phần mềm có nghĩa là, trực tiếp hay gián tiếp, cạnh tranh với hoặc trong bất kỳ cách 
nào thay thế cho các dịch vụ, sản phẩm hoặc phần mềm được cung cấp bởi Leucadia hoặc chi nhánh 
của nó của chúng tôi; (J) sử dụng các ứng dụng để gửi các truy vấn tự động của bất kỳ trang web hoặc 
để gửi và không được yêu cầu thương mại điện tử-mail; hoặc (k) sử dụng bất kỳ thông tin độc quyền 
hoặc giao diện của Leucadia hoặc tài sản trí tuệ khác của Leucadia trong việc thiết kế, phát triển, sản 
xuất, cấp phép hoặc phân phối bất kỳ ứng dụng, phụ kiện hay các thiết bị để sử dụng với các ứng dụng.  
 
Hợp đồng. Leucadia cấp cho Bạn một thể hủy bỏ, không độc quyền, không được chuyển nhượng, hạn 
chế quyền cài đặt và sử dụng các ứng dụng trên thiết bị di động đơn sở hữu và kiểm soát bởi Bạn, và để 



truy cập và sử dụng App trên một thiết bị di động như vậy theo đúng các điều khoản và điều kiện của 
Giấy phép này, các quy tắc sử dụng và bất kỳ thỏa thuận dịch vụ liên quan đến thiết bị di động của bạn 
(gọi chung là “Hiệp định có liên quan”). Phần mềm bao gồm trong Dịch vụ được cấp phép, không bán 
được, cho bạn để sử dụng chỉ căn cứ vào các Điều khoản liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch Vụ. 
Chúng tôi bảo lưu tất cả các quyền không cấp phép cho bạn. Phải tuân liên tục cùng với các Điều khoản, 
chúng tôi cấp cho bạn một không độc quyền, cá nhân, hạn chế, hủy bỏ, giấy phép không được chuyển 
nhượng để sử dụng các dịch vụ trên các thiết bị tương thích bạn sở hữu hoặc kiểm soát đối với, sử dụng 
giải trí cá nhân của bạn. Giấy phép này bao gồm quyền để tải về và sử dụng phần mềm chúng ta làm 
sẵn để tải về như một phần của Dịch Vụ, chỉ trong hình thức mã đối tượng. Bạn không thể thuê, cho 
thuê, cho mượn, bán, phân phối, hoặc phụ cấp giấy phép dịch vụ, bao gồm cả phần mềm. Bạn không thể 
sao chép, biên dịch, kỹ sư đảo ngược, tháo rời, cố gắng để lấy được mã nguồn của, sửa đổi, hoặc tạo 
tác phẩm phái sinh của các dịch vụ hoặc bất kỳ phần mềm cơ bản hoặc công nghệ (trừ khi và chỉ trong 
phạm vi bất kỳ giới hạn nêu trên đều bị cấm bởi áp dụng pháp luật), cũng không phải cố gắng vô hiệu 
hóa hoặc phá hoại bất kỳ bảo mật hoặc biện pháp kỹ thuật khác được thiết kế để bảo vệ Dịch vụ. Nếu 
bạn vi phạm những hạn chế giấy phép, hoặc nếu không vượt quá phạm vi của giấy phép được cấp ở 
đây, bạn có thể bị truy tố và thiệt hại, cũng như trách nhiệm đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí 
tuệ. Những Điều khoản sẽ chi phối bất kỳ bản cập nhật cung cấp cho bạn bởi chúng ta biết rằng thay thế 
và / hoặc bổ sung bất kỳ phần nào của Dịch Vụ, trừ khi nâng cấp như vậy được đi kèm với một giấy phép 
riêng trong trường hợp này mà giấy phép sẽ chi phối.  
 
Lời phủ nhận. Bạn đồng ý rằng việc sử dụng các phần mềm ProCogny toàn chịu rủi ro của riêng bạn và 
rằng Phần mềm được cung cấp trên một “nguyên trạng”, “có sẵn”, cơ sở, mà không cần bảo hành hoặc 
bảo lãnh của bất cứ loại nào. Mức độ pháp lý có thể tối đa, liên quan đến ProCogny, bao gồm bất kỳ bảo 
đảm ngụ ý của sự phù hợp cho một mục đích cụ thể, hoặc không vi phạm. Nếu bạn là một cư dân của 
California, BẠN TỪ BỎ California Civil Code1452: “Một thông cáo chung không mở rộng đối với khiếu nại 
mà chủ nợ không biết hoặc nghi ngờ tồn tại trong lợi của mình tại thời điểm thực hiện việc phát hành, mà 
nếu biết bởi anh ấy phải có vật chất bị ảnh hưởng giải quyết của mình với con nợ.” Phiên bản này bao 
gồm các hành vi phạm tội của người khác.  
 
Trách nhiệm hữu hạn. Trong bất kỳ trường hợp Leucadia Therapeutics Inc, ProCogny, hoặc các chi 
nhánh, cán bộ của nó, hoặc người lao động phải chịu trách nhiệm, đối với ProCogny phần mềm với, cho 
bất kỳ số tiền vượt quá số tiền lệ phí được trả bởi bạn để đăng ký vào các ứng dụng, bao gồm cả dữ liệu 
bị mất hoặc thất bại trong việc đáp ứng mọi nhiệm vụ bao gồm nhưng không giới hạn tốt không và chăm 
sóc hợp lý phát sinh từ việc truy cập của bạn hoặc sử dụng các phần mềm, hoặc bất kỳ trực tiếp, gián 
tiếp, ngẫu nhiên, trừng phạt, đặc biệt, gương mẫu, hoặc thiệt hại do hậu quả của bất kỳ nào tốt bụng. 
Bạn đồng ý rằng hạn chế này trách nhiệm đại diện cho một phân bổ hợp lý các rủi ro và là một yếu tố cơ 
bản của cơ sở thỏa thuận giữa Leucadia và bạn. BẠN HIỂU RẰNG PHẦN MỀM SẼ KHÔNG ĐƯỢC 
CUNG CẤP KHÔNG GIỚI HẠN NHƯ VẬY. Nếu bạn nằm trong một phạm vi quyền hạn nơi những hạn 
chế này không áp dụng cho bạn, bạn không nên sử dụng phần mềm.  
 
Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ. Chúng tôi tuân thủ quy định của DMCA áp dụng đối với các 
nhà cung cấp dịch vụ và nhà xuất bản App. Nếu bạn có bất kỳ khiếu nại về tài liệu trên ProCogny Apps, 
bạn có thể liên hệ với đại lý được chỉ định của chúng tôi qua email tại  
 
dcma-compliance@procogny.com  
 
Bạn phải bao gồm các thông tin sau trong đơn khiếu nại của bạn:  
- một mô tả về công việc có bản quyền hay sở hữu trí tuệ khác mà bạn cho là đã bị vi phạm;  
- một mô tả về tài liệu mà bạn khiếu nại đang vi phạm, mà ProCogny App chứa vật liệu trong các câu hỏi, 
và nó nằm ở nơi;  
- địa chỉ gửi thư của bạn, số điện thoại, và nếu có, địa chỉ email;  
- một tuyên bố của bạn rằng bạn có hoàn toàn tin rằng việc sử dụng tài liệu trên ProCogny là không được 



phép của chủ sở hữu quyền tác giả, đại lý của nó, hoặc pháp luật;  
- một tuyên bố của bạn rằng những thông tin trên trong thông báo của bạn là chính xác và, theo hình 
phạt về tội khai man, bạn là bản quyền hoặc chủ sở hữu tài sản trí tuệ hoặc được ủy quyền hành động 
thay mặt bản quyền hoặc chủ sở hữu tài sản trí tuệ; và  
- chữ ký điện tử hay vật lý của người được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu quyền tác giả hoặc 
khác hạnh phúc đúng vi phạm.  
 
Xin lưu ý rằng, theo quy định tại Mục 512 (f) của Luật Bản quyền, bất kỳ người nào cố ý xuyên tạc rằng 
tài liệu hoặc hoạt động là vi phạm có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý.  
 
 
 


