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A empresa Koala, é uma sociedade anônima simplificada com um único sócio com um capital de 50.000 euros 
registrado na RCS de Nanterre sob o número 453 451 965 e cuja sede se situa em 121, rue Edouard Vaillant 
- 92300 Levallois-Perret (a seguir designada "Koala"), é o editor da website www.wyylde.com (a 

seguir após o "site") hospedado pela Amazon Web Services: Amazon Web Services 
LLC - caixa de PO 81226 - Seattle, WA 98108-1226 – 

Estas Condições Gerais de Uso (CGU) destinam-se a definir os termos e as condições pelos quais, por um lado, 
Koala coloca o Website e os Serviços no site disponível para o usuário e, por outro lado, o usuário pode aceder ao 
site e usar os seus serviços. Eles são complementados pela Carta wyylde.com, acessível em https://
www.wyylde.com/charte. 

O acesso ao site e aos serviços envolve a aplicação e aceitação por parte do usuário as presentes Condições Gerais 
de Uso e da Carta wyylde.com: 

O site é um site de namoro adulto dedicado a relacionamentos libertinos. Ele é estritamente proibido a menores e 
não pode ser usada para fins profissionais ou comercial (acompanhantes, prostituição). 

Artigo 1. Definições

Cookies: arquivos contendo dados (e, em particular, um identificador único)

transmitido pelo servidor de um site para o navegador de

o usuário e armazenado em seu disco rígido;

Dados pessoais: informações e dados que identificam ou fazem

identificável um usuário do site, por exemplo, seu nome ou

pseudônimo, e-mail, imagem, endereço IP;

CGU: estas Condições Gerais de Uso e a Carta wyylde.com;

Evento: eventos oferecidos por terceiros através do site;

Página oficial:
um perfil criado por terceiros para identificar um serviço proposto, 
como

apenas um bar, uma boate, etc.;

Website: as páginas do site acessíveis em www.wyylde.com

Serviços: todos os serviços disponibilizados ao usuário no site

Internet grátis ou paga, conforme descrito no Artigo 3 abaixo.

Abaixo ou proposto no futuro no site;

Utilizador: Pessoa física, adulta (com mais de 18 anos) para aceder ao site

internet querendo usar os serviços.

Artigo 2. Descrição do site

https://www.wyylde.com/charte
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O registro no site é gratuito. No entanto, o acesso a certos recursos pressupõe o pagamento de uma assinatura pelos 
usuários. 

O Website e os Serviços são fornecidos ao usuário com base em um serviço "como está" e acessível de acordo com 
a sua disponibilidade. Em princípio, eles são acessíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, exceto em caso de força 
maior ou um evento fora do controle da Koala, e sujeito a períodos de manutenção e possíveis falhas. 



A Koala se reserva ao direito de fazer alterações no site e/ou modificar ou excluir todo ou parte do site e/ou serviços 
depois de ter informado o usuário através de uma mensagem acessível no seu e-mail pessoal do site Internet. 

Artigo 3. Descrição dos Serviços 

O site oferece ao usuário os seguintes serviços gratuitos, sem que essa lista seja exaustivo: 

registre-se gratuitamente no site para preencher seu perfil, enviar um anúncio, fotos e vídeos; 

visualizar anúncios e perfis restritos de outros usuários registrados no site, bem como eventos e páginas; 

O site oferece ao usuário, além dos serviços gratuitos, os serviços de pagos seguinte, sem que esta lista 
seja exaustiva: 

enviar "favoritos", interagir por chat, mensagens internas e/ou ao vivo com todos os outros usuários; 

tornar-se um fã de páginas oficiais, registrar ou criar um evento; 

criar ou seguir uma página oficial. 

As taxas aplicáveis estão disponíveis no site. 
 

O pagamento é feito através de um serviço seguro. 

Os dados bancários são transmitidos ao operador de pagamento Stripe para realizar as transações financeiras 
necessárias para aceder aos recursos pagos da Wyylde. Estes dados são transmitidos diretamente da interface 
do usuário para o Stripe, armazenados em servidores de lista e não são compartilhadas com terceiros, incluindo 
Wyylde. 

A assinatura de todo ou parte dos Serviços Pagos pode ser feita com ou sem uma opção renovação. 

Em caso de opção de renovação, a assinatura é renovada automaticamente no final do período de vigência 
do período inicial escolhido. O usuário pode terminar uma quinzena antes do final do período escolhido. 

Na ausência de renovação, a assinatura termina no final do período escolhido e o usuário deve novamente 
proceder ao pagamento por cartão de crédito, se ele deseja renovar sua assinatura. 

O usuário pode encerrar sua assinatura a qualquer momento na página “Configurações/Assinatura”, que entrará 
em vigor no final do período escolhido pelo Usuário. 

De acordo com o Artigo L. 221-28 do Código do Consumidor, o Usuário não beneficia o prazo de retirada de catorze 
dias claros a partir da data de seu registro pago, Koala fornecendo, com o consentimento expresso do usuário, um 
serviço totalmente executado no registro e antes do final do período de retirada. Como resultado, o usuário 
expressamente renuncia beneficiar do seu direito de retirada. 

Artigo 4. Registro e Acesso ao Site e Serviços 

4.1. Para utilizar o Website e os Serviços, e em particular para arquivar um anunciar, responder a um anúncio ou 
usar serviços de bate-papo e/ou e-mail, o usuário deve primeiro ser registrado no site. 



A inscrição é gratuita e reservada para adultos e estritamente proibida menores. 

Requer a aceitação da CGU e da Carta wyylde.com, bem como a comunicação das seguintes credenciais: apelido e 
senha escolhido pelo usuário, endereço de e-mail e perfil sexual procurado (como bi, reto, casal, ...). 

Após o processo de registro ser concluído, o Koala envia o usuário para o endereço de e-mail informado por este 
último, um e-mail validando seu registro e no qual é indicou um link no qual o usuário deve clicar para ser 
redirecionado para o site Internet e finalizar seu cadastro. 

As seguintes informações devem ser fornecidas para finalizar o registro: 
sexo, cidade, mobilidade, data de nascimento, cor dos olhos e cabelo, tamanho, silhueta, origem etnia, tipo 
de pesquisa, experiência, tipo de troca e perfis procurados. 

As informações a seguir são opcionais e podem ser digitadas livremente o usuário: 
endereço postal, número de telefone, mensagem de descrição geral. 
 

O usuário pode então aceder à sua conta para anexar uma fotografia(s) e/ou (alguns) vídeo(s) e interaja com outros 
usuários. 

Koala nunca pede a comunicação dos nomes e sobrenomes dos Usuários e recomenda que eles usem um 
pseudônimo. 

4.2. O usuário se compromete a fornecer informações precisas, completas e verdadeiras e atualizar regularmente. 

No caso de o usuário fornecer informações falsas, imprecisas, desatualizadas ou incompleta ou infringir os 
direitos de terceiros (direito à imagem, invasão de privacidade, depreciação, ...), Koala tem o direito de suspender 
ou encerrar o registro ou a conta do Usuário sem demora e lhe recusar, imediatamente e/ou para o futuro, o acesso 
a todo ou parte do site. 

4.3. O nome de usuário e password fornecidos pelo usuário são pessoais e intransferíveis. este último 
concordando em não transmiti-lo, voluntária ou negligentemente, a qualquer terceiro. 

Qualquer conexão ou transmissão de dados feita a partir do nome de usuário e/ou a senha do usuário será 
considerada como tendo sido feita por este último. Qualquer perda, apropriação indébita ou uso não autorizado do 
nome de usuário e / ou senha e as consequências são da exclusiva responsabilidade do usuário. 

O usuário pode a qualquer momento optar por modificar seu e-mail e/ou senha através da seção 
"Configurações/ Geral". 

Se o nome de usuário e/ou senha forem fraudulentamente usados ou perdidos, o usuário deverá informar Koala sem 
demora, através da secção "Contacte-nos" acessível ao endereço: [____], que procederá ao cancelamento imediato 
do identificador e/ou a alteração senha imediata na justificativa de sua identidade. 

4.4. As informações fornecidas pelo usuário (com exceção de seus serviços postais e seu número de telefone) e as 
fotografias transmitidas por ele será publicado e aparecerá em seu anúncio no site. Eles não são acessíveis a outros 
usuários do site. 

O Usuário autoriza expressamente a Koala a reproduzir e divulgar no site o informações, mensagens, fotografias 
e vídeos assim transmitidos. 

O usuário autoriza expressamente Koala para reproduzir e transmitir os vídeos ou lives o utilizador no feed 
de notícias do Website e nos cabeçalhos "ranking dos melhores lives" e "zapping". 

O usuário pode, a qualquer momento, acessar seu anúncio e modificar, completar ou excluir suas 
informações (incluindo fotos e vídeos) na seção "Configurações". 



Artigo 5. Obrigações do Usuário 

O usuário concorda em obedecer a CGU e a Carta wyylde.com. 

Em geral, e sem essa lista ser considerada exaustiva, o usuário se abstém de: 

usar o site e os serviços para fins profissionais, comerciais ou não privados; em particular, qualquer prospecção, 
solicitação ou marcha semelhante a prostituição (acompanhantes ...); 

proferir ou fazer comentários ou divulgar, sob qualquer forma, o conteúdo relacionado violação dos direitos dos 
outros ou de um difamatório, abusivo, obsceno, ofensivo, violento ou incitamento à violência, de natureza 
política, racista ou xenófoba e, em geral, todas as conteúdo contrário às leis e regulamentos em vigor; 

baixar, reproduzir, gravar, capturar e/ou copiar, por qualquer processo ou meio, a conteúdo do site e dos serviços 
e, em particular, anúncios e/ou fotografias e/ou vídeos que são oferecidos lá; 

transferir, enviar, transmitir, de qualquer forma, qualquer conteúdo ilegal, publicidade, material promocional não 
solicitado e não autorizado e quaisquer vírus computador, código, ficheiro ou programa concebido para interromper, 
destruir ou limitar funcionalidade de Serviços ou servidores, redes ou redes conectadas aos Serviços; 

impedir ou interromper o Website, os Serviços, os servidores, as redes conectadas Serviços, ou se recusar a cumprir 
as condições, procedimentos, regras ou regulamentos aplicáveis a redes conectadas aos Serviços; 

tentar enganar outros usuários, usurpando o nome ou o nome da empresa outras pessoas, especialmente fingindo ser 
um empregado ou um afiliado Koala e/ou o site ou para um moderador ou host; 
O Usuário concorda que as fotografias, vídeos, textos e/ou qualquer outro conteúdo depositado e/ou divulgado por 
ele no site não afeta os direitos do terceiros, e, em especial, aos direitos de propriedade intelectual (marca comercial, 
em particular), aos direitos da pessoa (em particular a difamação, insultos, insultos, difamação, assédio moral, etc.), 
respeito pela privacidade (incluindo o direito à imagem), ordem pública e bons costumes (incluindo desculpas por 
crimes contra a humanidade, incitação ao ódio crime racial, violação da dignidade humana, etc.) e, mais 
genericamente, as regras aplicáveis em vigor e as regras habituais de polidez e cortesia. 

O usuário garante Koala contra qualquer reclamação, ação e/ou reclamação por outros usuários ou terceiros em 
relação a estes conteúdos, e isso sem prejuízo do Koala para obter reparo de seus ferimentos. 

O site utiliza um sistema de proteção de fotografias e vídeos colocados on-line por o Utilizador e, em princípio, 
impossibilitando a sua inscrição e duplicação por outro Usuário ou por um terceiro, sem que sua responsabilidade 
possa ser solicitada e cometidos em caso de falha deste sistema. 

Artigo 6. Moderação 

O conteúdo do site é verificado regularmente. Bate-papo ao vivo é o assunto de um moderação. 

A Koala poderá, a qualquer momento, por iniciativa própria ou a pedido de qualquer Usuário ou terceiros, retire 
do site qualquer conteúdo, sem primeiro informar o usuário que depositou. 

Qualquer pessoa que deseje chamar a atenção de Koala a presença no site conteúdo contencioso deve usar a seção 
"Fale connosco" e especificar sua identidade descrição completa do conteúdo contestado e sua localização precisa 
(link de hipertexto), o razões pelas quais o conteúdo deve ser removido (incluindo a menção das disposições 
legais justificativa dos fatos) e justificar a correspondência enviada ao autor ou editora informações contenciosas 
ou atividades que solicitem sua interrupção, retirada ou modificação ou justificativa de que o autor ou editor não 
pôde ser contatado. 

Koala não fornecerá informações de contato ou dados de identificação do autor do conteúdo somente em requisição 
judicial. 



Koala eliminará sistematicamente qualquer conteúdo ilegal ou infrator dignidade e se reserva o direito de relatar 
esse conteúdo para as autoridades competente. 

Artigo 7. Proteção de Dados Pessoais 

Dados Pessoais comunicados pelo Usuário ao Koala e/ou disseminados por ele desde o site estão sujeitos a 
processamento de computador e são armazenados e utilizados por Koala, na sua qualidade de controlador, durante o 
período de registo do Usuário no Site, para os seguintes propósitos: 

permitir que o usuário aceda o site e, quando apropriado, determinados espaços reservado, use seus vários recursos e 
administre sua conta; 

conectar o usuário com outros usuários, se necessário de acordo com critérios definidos por ele; 

registrar e gerenciar as preferências do usuário; 

comunicar-se com o usuário para responder às suas solicitações e solicitações; 

gerenciar todos os concursos ou eventos promocionais oferecidos no Website, incluindo a designação 
do(s) vencedor(es) e a entrega dos mesmos lotes; 

enviar ao Usuário, a seu pedido, mensagens informativas e/ou ofertas promocional medir o desempenho do site, por 
exemplo, o número de páginas visualizadas ou o número de cliques, estabeleça estatísticas e use-as internamente; 

responder a quaisquer disputas ou requisições das autoridades; 

cumprir as obrigações legais que lhe incumbem; 

Satisfazer determinados interesses legítimos relacionados, em especial, com a gestão das suas atividades. 

isto no respeito da lei n ° 78-17 de 6 de janeiro de 1978 (chamada lei "Informatique et Libertés") alterada e 
as Regras Gerais para a Proteção de Dados Pessoais ("RGPD"). 

Os tratamentos realizados pelo Koala para os fins acima descritos são necessário para permitir-lhe: 

cumprir as suas obrigações contratuais em relação ao Utilizador, em particular no que a entrega de serviços 
esperados do site; 

cumprir as obrigações legais que lhe incumbem; 

satisfazer certos interesses legítimos relacionados, em especial, com a gestão das suas atividades comercial. 

Os Dados Pessoais do Usuário não estão sujeitos a comunicação ou transferência para terceiros para fins comerciais 
ou promocionais, salvo com o consentimento prévio expresso da Usuário. O site usa cookies, sob as condições 
descritas no artigo 9 abaixo. Os dados do usuário são armazenados em servidores seguros hospedados pelo Amazon 
Web Services na Irlanda e não estão sendo transferidos para fora união Europeia. 

O usuário pode, a qualquer momento, aceder sua conta para modificar ou excluir informações e dados sobre ele. A 
informação é então automaticamente e permanentemente excluído do banco de dados. 

Se o usuário cancelar a assinatura do site fechando sua conta, os dados pessoais será eliminado no prazo de 36 meses 
a contar da data do seu cancelamento, e isso apenas para permitir Koala para responder a quaisquer requisições das 
autoridades público ou judicial. 

De acordo com a lei "Informatique et Libertés" modificada e o RGPD, o usuário se beneficia direito de acesso, 
retificação, apagamento ou cancelamento de todo ou parte do Dados pessoais que lhe dizem respeito, direito de 



oposição e direito à limitação de o processamento e portabilidade dos seus dados pessoais, que ele pode exercer 
por correio enviado para: Koala/DPO, ou por e-mail para: dpo@wyylde.com 

Para tratamentos baseados na coleta do consentimento do Usuário, este último se beneficia além do direito de retirar 
o consentimento a qualquer momento. 

O Usuário é avisado que o exercício desses direitos não afeta a validade do operações de processamento realizadas 
previamente, nem o direito de Koala de prosseguir arquivamento de alguns dos Dados Pessoais em questão, de 
acordo com os princípios indicado acima. 

Tais solicitações devem ser enviadas pelo usuário pessoalmente e por escrito, assinado e acompanhado de uma 
fotocópia de um documento de identidade com a assinatura do titular. Esta informação só será processada com a 
finalidade de identificar o usuário e não será mantido por mais tempo do que o necessário para processar a 
resposta. A solicitação especificará o e-mail ou o endereço postal para o qual a eventual resposta deve ser enviada. 
para Empresa Koala terá um período de um (1) mês para responder após o recebimento do solicitação. 

O usuário também tem o direito de fazer uma reclamação às autoridades, e especialmente com o CNIL 
(www.cnil.fr). 

Artigo 8. Responsabilidade 

O usuário é o único responsável por todas as informações, conteúdo e dados que ele coloca online no site ou 
que compartilhe com outros usuários, em particular via chat, mensagens, vídeo e serviços ao vivo. 

O usuário reconhece e admite que, ao utilizar o Website e seus Serviços, existe um risco ser reconhecido por 
terceiros. O Usuário expressamente renuncia a qualquer recurso contra Koala por causa de uma possível violação 
de sua privacidade ou seu direito à imagem por causa da divulgação ou divulgação de todo ou parte do conteúdo 
postado por ele. 

As reuniões feitas no site são feitas sob o risco e o perigo do usuário. Koala não se compromete a verificar a 
identidade dos usuários do site ou a veracidade do conteúdo. Eles depositam sob sua exclusiva 
responsabilidade. Durante uma primeira reunião física. 

A Koala recomenda que você primeiro notifique um ente querido e prefira um lugar aberto para o público 
e frequentado (café, bar, restaurante, etc.). 

No caso em que a responsabilidade da Koala seria solicitada por causa de uma falha o Utilizador às obrigações que 
lhe incumbem por força da lei ou da GCU, o Utilizador compromete-se a garantir e manter Koala inofensivo de 
todas as condenações contra ele originado no fracasso do usuário, mas também para pagar todos os custos incorridos 
e os danos causados. 

É da responsabilidade do utilizador garantir a compatibilidade do seu equipamento informático e em particular da 
sua ligação à Internet, antes de se registar no Website. A taxa de transferência e o tempo de resposta das 
informações que circulam no site para a internet não são garantidos pela Koala. Com efeito, a velocidade de 
circulação da informação não pertence ao serviço oferecido pela Koala, mas características inerentes às redes 

online. 

Koala não pode ser responsabilizado por um mau funcionamento, uma impossibilidade acesso ou más condições 
de uso do Site e dos Serviços relacionados ao sistema computador ou a conexão com a Internet do Usuário, ou o 
congestionamento da rede Internet. 

Artigo 9. Cookies 

Quando o usuário visita o site, os cookies provavelmente serão instalados em sua hardware (computador, tablet 
ou telefone celular). 

http://www.cnil.fr


O site usa dois tipos de cookies: 

cookies de sessão, que identificam o usuário durante sua visita ao site Internet e facilitar a sua navegação e o uso 
do Website e dos Serviços; 

Cookies de terceiros colocados (1) através do Site por fornecedores aos quais o Koala usa para fins estatísticos ou 
para promover wyylde.com fora das páginas do Website e / ou (2) através de conteúdo transmitido em nosso 
espaço publicitário. A questão e uso de cookies terceiros estão sujeitos às políticas de privacidade desses terceiros. 
Nós não temos acesso nem controle sobre cookies de terceiros. No entanto, garantimos que as empresas parceiras 
as informações coletadas no site em conformidade com a lei "Informatique et Liberdades". 

O Koala usa, em particular, o serviço de análise do Google Analytics fornecido pela Google Inc. 
Saiba mais sobre como o Google Analytics funciona e como a Google Inc. lida com esses dados, o usuário é 
convidado a consultar a Política de Privacidade da Google Inc. (https://policies.google.com/privacy?
hl=pt&gl=ZZ) 

Cookies de sites de terceiros (particularmente para a transmissão de vídeos do tipo "Youtube") e algumas redes 
sociais também podem ser instaladas para permitir ao usuário visualizar conteúdo ou interagir em redes sociais. 
Koala não é de forma alguma envolvidos na instalação ou operação de tais cookies de terceiros e não tem acesso ou 
controle sobre esses cookies. Estes cookies estão sujeitos às suas próprias políticas em relação cookies, que são 
acessíveis em cada site dos terceiros interessados e que o Koala convida o usuário a consultar. 

O usuário pode a qualquer momento configurar suas preferências em relação aos cookies no site 
Internet https://www.wyylde.com/account/privacy/. 

O usuário também se beneficia de outras possibilidades para controlar ou limitar o modo como os cookies podem ser 
instalados e utilizados pela Koala ou por terceiros: 

O usuário pode decidir excluir todos ou parte dos cookies de seu dispositivo de suas configurações de navegação; 

O usuário pode decidir impedir a instalação de determinados cookies em seu dispositivo suas preferências de 
navegação. 

Para saber mais sobre como o usuário pode gerenciar ou excluir cookies desde navegador, este pode consultar os 
seguintes links, de acordo com o navegador: 

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pt-br/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 
Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%253DDesktop&hl=pt 
Safari : https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=fr_FR&amp;locale=fr_FR 
Mozilla Firefox : https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/ative-e-desative-os-cookies-que-os-sites-usam 
Opera : https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ 

 

A atenção do usuário é atraída para o fato de que, se ele decidir bloquear ou desabilitar todos cookies, o site 
pode não funcionar corretamente e o usuário pode não ser capaz de se beneficiar de todos os serviços e recursos 
fornecidos o uso de cookies para aprender mais sobre cookies e como gerenciá-los, o usuário também pode ver 
os seguintes sites: www.youronlinechoices.eu e www.allaboutcookies.org. 

Artigo 10. Propriedade Intelectual 

Todos os elementos e conteúdos do Website e dos Serviços, e em particular os 
gráficos, visuais, logotipos e marcas comerciais e nomes de domínio WYYLDE e WYYLDE.COM são 
propriedade exclusiva da Koala e/ou operada exclusivamente pela Koala e não pode ser reproduzido, usado 
ou representado sem a autorização prévia por escrito do Koala, incluindo criar trabalhos derivados, sob pena 
de processo judicial. 

https://policies.google.com/privacy?hl=pt&gl=ZZ
https://policies.google.com/privacy?hl=pt&gl=ZZ
https://www.wyylde.com/account/privacy/
https://support.microsoft.com/pt-br/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%2525253DDesktop&hl=pt
https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=fr_FR&amp;locale=fr_FR
https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/ative-e-desative-os-cookies-que-os-sites-usam
https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/
http://www.allaboutcookies.org


O conteúdo do site do Koala não pode ser copiado, alterado, hackeado, baixado, divulgado, alugado ou vendido de 
qualquer maneira sem o consentimento prévio por escrito da Koala. 

O estabelecimento de links de hipertexto para o site é estritamente proibido sem a permissão prévia por escrito do 
Koala. 

Artigo 11. Rescisão 

O Utilizador Registado pode, a qualquer momento e sem custos, decidir terminar o seu registo em pedindo Koala 
para fechar sua conta, acedendo a seção "Configurações/Geral". 

Este pedido será considerado como sendo feito no dia útil seguinte ao recebimento, pela Koala, do pedido para 
fechar uma conta. 

O Utilizador reconhece o direito da Koala de terminar todo ou parte do direito de acesso correspondente à sua conta 
e sua senha, ou mesmo para excluir sua conta e sua palavra de passar, se Koala tem motivos razoáveis para acreditar 
que o usuário tenha violado ou agido em contradição a CGU ou a Carta WYYLDE.com. 

A Koala também pode unilateralmente, a qualquer momento e depois de ter informado 
previamente Usuário, interrompa sem indenização de qualquer natureza o fornecimento de todo ou 
parte do Site Internet e/ou Serviços. 

O término da conta do Usuário, a seu pedido ou por Koala, não dará direito a reembolso de quantias já pagas pelo 
usuário pelo uso do site. 

O Usuário será informado do término de sua conta por e-mail, para o endereço indicado ao registrar. 

Os Dados Pessoais relativos ao Usuário serão destruídos pelo Koala dentro de 18 anos mês a partir do dia da sua 
desinscrição no site, e apenas para permitir Koala para responder a possíveis requisições. 

Artigo 12. Emendas aos Termos 

Estes CGU cancelam e substituem os CGU anteriores. 

Os Termos podem ser modificados a qualquer momento pela Koala. As modificações serão trazidas para o 
conhecimento do usuário por uma mensagem enviada em sua caixa de correio "wyylde.com" e publicando-os 
no site. 

As alterações entrarão em vigor assim que forem publicadas no site. 
As alterações são consideradas aceitas sem reservas por qualquer pessoa que acede o site Internet após sua 
postagem. 

Artigo 13. Lei aplicável e disputas 

Estes Termos são regidos pela lei francesa. 

O usuário pode obter informações ou fazer perguntas por meio da rubrica "Contate-nos" acessível na home page 
do site ou escrevendo para: Koala, 121 rue Edouard Vaillant - 92300 LEVALLOIS PERRET. 

Em caso de litígio sobre a interpretação ou a execução destes, e na ausência de acordo entre Koala e o Usuário, 
a disputa entre eles será submetida aos tribunais competente. 




