
  
 
 

 

 

A Ankama deseja destacar as criações de seus fãs (doravante designados como “você” ou “Autor”) em 

seus sites e suas redes sociais na Internet. Nesse âmbito, convidamos você a enviar suas obras inspiradas 

no MMORPG Wakfu (doravante designado como “Jogo”): ilustrações, pinturas, vídeos ou ainda 

fotografias de trajes ou qualquer outra criação inspirada no Jogo (doravante designada individualmente 

como “Obra” ou coletivamente como “Obras”). 

Se desejar compartilhar suas Obras publicamente, você deve em um primeiro momento aceitar o Acordo 

entre você e a Ankama Games, uma empresa por ações simplificadas cuja sede social se situa no 

endereço 75 boulevard d’Armentières em Roubaix (59100), França, matriculada no RCS (registro de 

comércio e de empresas) metropolitano de Lille com o número 492 360 730 (doravante designada como 

“Ankama” ou “nós”), e depois enviar sua Obra para a Ankama: 

- por e-mail, escrevendo para o endereço wakfucommunity@ankama.com e respeitando as 

seguintes regras: 

• o tamanho do arquivo da Obra não deve ultrapassar 5 megabytes; 

• o arquivo da Obra deve ser enviado em um dos seguintes formatos: .BMP, .JPG ou .PNG; 

• o assunto do e-mail deve seguir o seguinte modelo: seu apelido no fórum – Créations des 

fans; 

ou 

- pelo correio, escrevendo para o seguinte endereço postal (você deverá arcar com as despesas de 

envio), indicando seu endereço de e-mail e seu apelido no fórum: Ankama, Wakfu Community 

Management, 75 Boulevard d’Armentières, 59100 Roubaix, FRANÇA.  

Qualquer Obra enviada que não respeitar as regras estipuladas no Acordo não será levada em 

consideração. Observe também que o envio da sua Obra para a Ankama não constitui de forma alguma 

para nós uma obrigação de publicá-la. 

 

 

* * * 

* 

 

MMORPG WAKFU 

Acordo sobre a publicação de fan-art pela Ankama (doravante designado 

como “Acordo”) 

 

Ao enviar sua Obra para a Ankama, você declara que leu, entendeu e aceitou as condições do Acordo 

ou, se não for maior de idade no seu país de residência e a legislação desse país assim exigir, que você 

obteve autorização do seu representante legal (pais ou tutor) para estabelecer este Acordo. ATENÇÃO: 

se você for menor de idade, não deve nos enviar nenhuma Obra que contenha sua imagem (exemplo: 

selfie, vídeo em que você apareça, cosplay). 

 

mailto:wakfucommunity@ankama.com
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Artigo 1 - Cessão de direitos 

Ao entregar a Obra, você cede à Ankama, de forma não exclusiva, os direitos definidos abaixo. A 

Ankama adquire portanto a qualidade de titular dos direitos do Autor para exercer os direitos assim 

cedidos. A Ankama poderá conceder licenças desses direitos e estabelecer qualquer contrato útil para 

utilizá-los. 

(a) Direitos de reprodução: o direito de reproduzir e/ou mandar reproduzir a Obra, em todo ou em 

parte, através de qualquer procedimento técnico atual ou futuro e principalmente através de 

impressão, digitalização, gravação e download em qualquer suporte, em especial papel, meios 

eletrônicos (Internet) e digitais (CD-ROM, DVD, CD de fotos, CD-I, e-book). 

 

(b) Direitos de representação: o direito de representar e/ou mandar representar a Obra, em todo ou 

em parte, através de qualquer procedimento atual ou futuro de comunicação pública e 

principalmente por teledifusão, por via hertziana terrestre, por satélite, por cabo ou por qualquer 

outro meio de transmissão, difusão e telecomunicação, pela imprensa nos jornais ou periódicos, 

por livrarias em livros, álbuns ou artbooks, por telefonia móvel ou fixa ou por computador e por 

redes de Internet e intranet.  

 

(c) Direito de adaptação: (i) o direito de adaptar a Obra, em todo ou em parte, através de qualquer 

alteração de mídia e sob qualquer forma modificada por motivos técnicos e/ou artísticos; (ii) o 

direito de compor ou mandar compor qualquer versão da Obra, tanto francesa quanto 

estrangeira, assim como qualquer dublagem e/ou legendagem, em qualquer idioma. 

Esses direitos englobam a possibilidade, para a Ankama, de integrar e difundir sua Obra em todos os 

sites na Internet (exemplos: www.wakfu.com, www.ankama.com), em publicações eletrônicas ou não 

(exemplo: Gamakna) ou nas redes sociais (exemplos: Facebook, Twitter, YouTube, Twitch, Instagram, 

Snapchat) da Ankama. 

Esta cessão de direitos é conferida de forma gratuita e não exclusiva no mundo inteiro e pelo período de 

duração dos direitos de propriedade literária e artística francesa. O “período de duração dos direitos de 

propriedade literária e artística” consiste na duração máxima de proteção do direito do Autor que é 

concedida atualmente e que será concedida futuramente.  

A Ankama exibirá, na própria Obra ou perto da mesma, o seu pseudônimo. Por “pseudônimo”, entende-

se o pseudônimo que você estava utilizando no fórum no momento em que enviou a sua Obra. 

 

Artigo 2 - Gratuidade 

Você aceita expressamente ceder os direitos sobre a Obra à Ankama sem nenhuma contrapartida 

financeira, em conformidade com o artigo L.122-7 do Código da Propriedade Intelectual da legislação 

francesa. 

 

Artigo 3 - Retrocessão 

Você concorda, a partir do presente momento, com a retrocessão dos direitos cedidos no artigo 1 às 

entidades do grupo Ankama, bem como a quaisquer terceiros escolhidos pela Ankama. 

http://www.wakfu.com/
http://www.ankama.com/
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Por conseguinte, você autoriza as entidades do grupo Ankama a utilizarem e/ou mandarem utilizar a 

Obra. Essa cessão não precisará ser precedida pelo acordo do Autor nem por um aviso prévio ao Autor. 

Artigo 4 - Garantias 

Você declara e garante ser o autor da Obra e ter o direito de autorizar o uso da sua Obra. Você também 

afirma não ter inserido na Obra nenhum elemento que possa constituir uma violação dos direitos de 

terceiros e garante a Ankama contra e a isenta de qualquer recurso ou ação, por qualquer motivo que 

seja, que possam ser intentados por pessoas físicas ou jurídicas que considerem poder exercer algum 

direito sobre a Obra, em todo ou em parte, ou com relação ao uso da mesma.  

 

Artigo 5 - Conteúdo proibido 

 Você se compromete a criar uma Obra que seja desprovida de: 

- qualquer conteúdo que possa ser considerado como ilegal, agressivo, difamatório, pornográfico, 

obsceno, vulgar, racista, xenófobo, revisionista, maldoso, sexualmente explícito, violento, 

contrário à ordem pública, que incite ao ódio ou que possa atentar contra a dignidade humana; 

- qualquer conteúdo para fins de publicidade, propaganda e proselitismo. 

 

Artigo 6 - Direito à imagem 

Caso sua Obra contenha sua imagem (exemplo: cosplay), (i) você autoriza expressamente a Ankama, as 

entidades do grupo Ankama e cada um de seus beneficiários ou cessionários a utilizarem a Obra 

reproduzindo a sua imagem nas condições descritas nas presentes; (ii) você declara e garante que não 

está vinculado por nenhum contrato exclusivo relativo à utilização da sua imagem ou à sua performance 

e que você é maior de idade; (iii) você reconhece que não poderá reivindicar nenhuma remuneração 

pela utilização dos direitos visados nas presentes. Caso sua Obra faça aparecer a imagem de terceiros, 

você declara e garante que a pessoa envolvida é maior de idade e que você obteve previamente o acordo 

da mesma para utilizar a imagem dela em conformidade com os termos das presentes. 

 

Artigo 7 - Suporte físico 

Observe que, se você nos enviar sua Obra em um suporte físico, não poderemos restituí-la a você. Você 

dá o seu consentimento para que esse suporte físico se torne propriedade da Ankama, que, por 

conseguinte, pode utilizá-lo como desejar e inclusive destruí-lo.  

 

Artigo 8 - Dados pessoais 

Você autoriza a Ankama a coletar e processar seus dados pessoais comunicados no momento em que 

você enviou a sua Obra (doravante designados como “Informações Pessoais”) e está ciente de que o 

processamento dessas Informações Pessoais (i) é necessário para a gestão da recepção e da publicação 

das suas Obras, para entrar em contato com você, caso seja preciso, e para comprovar a sua aceitação 

do Acordo; (ii) será conservado pela Ankama durante todo o período de validade do Acordo e além 

desse período, em conformidade com os prazos de prescrição aplicáveis principalmente em matéria civil 
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e penal; (iii) é destinado à Ankama e às entidades do grupo Ankama; (iv) tem como base legal a execução 

de um contrato (cf. artigo 6.1.b do Regulamento Europeu sobre a Proteção de Dados). 

Você pode acessar e obter uma cópia dos dados a seu respeito, pedir para que eles sejam retificados ou 

apagados. Você também dispõe do direito de limitar o processamento dos seus dados (cf. cnil.fr para 

obter mais informações sobre os seus direitos). Você pode exercer seus direitos através do site do 

Suporte ANKAMA (https://support.ankama.com/) ou escrevendo para o seguinte endereço: ANKAMA 

- Infos Personnelles, 75 bd d'Armentières, BP 60403, 59057 Roubaix cedex 1, France. Mais 

informações. Por uma questão de confidencialidade e proteção dos seus dados pessoais, precisamos nos 

certificar sobre a sua identidade antes de atender às suas solicitações. Por isso, qualquer solicitação no 

intuito de exercer os seus direitos deve ser enviada junto com a cópia de um documento de identidade 

assinado. 

Se tiver qualquer dúvida ou reclamação com relação ao processamento dos seus dados, você pode entrar 

em contato conosco por via postal, seguindo as mesmas modalidades que as mencionadas no parágrafo 

anterior, ou por e-mail, escrevendo para o endereço privacy@ankama.com. Você também pode entrar 

em contato com o nosso responsável pela proteção dos dados nos mesmos endereços. Se, no entanto, 

você considerar que nós não atendemos às suas expectativas, tem a possibilidade de prestar queixa junto 

a uma autoridade de controle competente em matéria de proteção de dados. 

 

Artigo 9 - Disposições diversas 

9.1 Nenhuma das disposições do Acordo poderá modificar, substituir ou cancelar qualquer outro acordo 

que você já tenha estabelecido ou estiver estabelecendo com a Ankama ou com uma das entidades do 

grupo Ankama, tais como (mas não se limitando às) as Condições Gerais de Utilização, a Política de 

Privacidade ou ainda o regulamento de um jogo e/ou concurso do qual você tenha podido e/ou possa 

participar.  

9.2 O Acordo está sujeito exclusivamente à legislação francesa. Qualquer litígio oriundo da execução 

ou da interpretação do Acordo será submetido aos tribunais competentes da metrópole de Lille (França), 

e isto mesmo em caso de vários requerentes, de pedido de declaração incidental ou da execução da 

garantia, somente após as partes interessadas terem tentado resolver o conflito por comum acordo. 

9.3 Gostaríamos de relembrar que a decisão de divulgar ou não a Obra fica a exclusivo critério da 

Ankama. Fica estabelecido entre a Ankama e você que a Ankama não se compromete de forma alguma 

a divulgar a Obra. 

 

https://support.ankama.com/
mailto:privacy@ankama.com

