
 
TERMO DE RESPONSABILIDADE  

____________________________________________, com  capacidade jurídica plena, de nacionalidade _______________ e portador 

do documento de identificação com o nº ______________________, com domicílio em 

______________________________________________________________________________, a seguir designado por Declarante,  

que por ter adquirido um voucher Driving Experience, expressamente sem quaisquer reservas e de forma irrevogável RECONHECE,  

ACEITA  E  ADMITE  PARA SI PRÓPRIO e/ou os seus HERDEIROS/HERDEIRAS, conforme aplicável, NO SENTIDO MAIS LATO POSSÍVEL 

EM TERMOS LEGAIS que: 

1. Assume a total responsabilidade pelos prejuízos que a referida viatura possa sofrer de danos próprios ou provocar a terceiros, nos casos que sejam 

por culpa do Declarante. Os danos em qualquer das viaturas serão reparados em oficinas oficiais e liquidados pelo Declarante à sociedade 

Racingvarius S.A.. Os riscos de responsabilidade civil inerentes à prestação do serviço serão da responsabilidade da Racingvarius S.A.. 

2. Pelo presente iliba, renuncia, absolve e obriga-se a não responsabilizar a sociedade Racingvarius S.A., CE-Circuito Estoril SA, organizadores do evento, 

patrocinadores, anunciantes, equipas, associações de comissários, pilotos e/ou quaisquer outras partes relacionadas com a organização das Driving 

Expericence, incluindo, quaisquer empresas-mãe ou afiliadas de quaisquer dos acima mencionados, respetivos diretores, empregados ou agentes, a 

seguir designados por “partes relacionadas” por quaisquer responsabilidades perante o Declarante, concessionários, herdeiros, relativamente a 

quaisquer e todas perdas ou danos pessoais ou materiais e quaisquer reclamações ou reivindicações relativamente aos mesmos devido a lesões 

provocadas a pessoas ou danos materiais, ou que resultem em morte do Declarante, decorrentes da/ou relacionados com o evento, quer sejam 

provocados, totalmente ou em parte, por sua exclusiva negligência ou de outrem, ou por atos ilícitos, estrita responsabilidade ou falha das  partes  

relacionadas ou de qualquer outra forma e pelo presente, renunciando antecipadamente a quaisquer direitos indemnizatórios ou outros que possa 

adquirir relativamente a quaisquer das partes relacionadas. 

3. O Declarante reconhece que o desporto motorizado pode ser perigoso. Em caso de acidente, o Declarante assume na íntegra a responsabilidade 

causada ou sofrida pela sua presença com renúncia expressa a qualquer imputação de responsabilidade aos organizadores e promotores ao serviço, 

pelo presente reconhece e admite plenamente que as atividades do evento são muito perigosas e envolvem riscos de lesões graves e/ou morte e/ou 

danos materiais. 

4. O Declarante de igual forma reconhece expressamente e aceita que as lesões incorridas podem ser agravadas por procedimentos ou operações de 

salvamento negligentes por parte de quaisquer das partes relacionadas. 

5. O declarante obriga-se a não agir, durante o evento, de modo que possa ser considerado obsceno, difamatório ou que constitua um atentado à moral, 

ordem pública e/ou à imagem da Racingvarius e/ou de quaisquer partes relacionadas, caso em que admite que a Racingvarius e/ou quaisquer das 

empresas suas afiliadas podem impedir o acesso ou utilização da Driving Experience. 

6. Declara ter conhecimento que o valor do voucher inclui o seguro de acidentes pessoais do Declarante. Mais reconhece que a Racingvarius, apesar 

da perigosidade do desporto motorizado, tem apenas um seguro de acidentes pessoais. 

7. Declara sob sua inteira responsabilidade que está apto a participar na atividade e assegura estar em excelentes condições físicas e psicológicas, 

sendo perfeitamente responsável por seus atos. 

8. Toma conhecimento que não é permitido tirar fotografias nem fazer filmagem nas zonas que estão identificadas para o efeito. O serviço extra GOPRO 

implica o pagamento adicional, que será devolvido caso exista algum problema técnico na captação das imagens. 

9. Aceita que seja efetuado o teste de alcoolémia, estando sujeito a não realizar as atividades em pista e no paddock caso o resultado seja positivo. 

10. A Driving Experience apenas poderá ser usufruída com a apresentação do Pager, pelo que a perda do Pager implica o pagamento adicional de 50€. 

11. Este documento rege-se por e deverá ser elaborado em conformidade com as Leis Portuguesas e quaisquer litígios decorrentes da presente deverão 

ser resolvidos exclusivamente pelo Tribunal da Comarca de Lisboa, com renúncia expressa a qualquer outro. 

Declaro, expressamente, ter lido o presente documento de exoneração de responsabilidade, tendo compreendido completamente 
todos os respetivos termos e condições e tendo compreendido que o presente Termo para a Driving Experience implica a exoneração 
de responsabilidade e/ou concessão de direitos com conteúdo substancial, assinando-o de livre vontade e voluntariamente e 
assumindo deste modo todas as consequências que possam ser advenientes do mesmo. 

Assinatura: __________________________________           Nº Documento Identificação: ________________________ 

Nome legível: _______________________________________        Nº Carta de Condução: _________________________ 

Data: ___________________ 



 
 

Regulamento Geral de Proteção de Dados 

Declaração de consentimento 

Eu, ........................................................................................................................, no âmbito e para os fins constantes das campanhas promocionais, eventos, remessa 
de newsletter  e atividades afins, concedo ao universo das sociedades do Grupovarius, autorização para recolher, processar , usar, armazenar e  transferir 
os meus dados pessoais e autorizo a transmissão, na parte dos dados  que são necessários á persecução dos fins contratados, ás entidades externas no 
âmbito da Prestação dos Serviços Subcontratados. 

O universo das sociedades do Grupovarius garante quer, o cumprimento do regulamento na transmissão dos dados entre as empresas do grupo, quer a 
destruição dos dados pessoais a pedido do declarante, via carta registada, nos 90 dias subsequentes à data de entrada do pedido e na ausência do pedido, 
após 36 meses sem que tenha sido estabelecida qualquer comunicação entre as partes.  

O universo das sociedades do Grupovarius garante em particular a confidencialidade, os direitos de acesso, de retificação e de eliminação dos dados, e de 
todos os restantes direitos que assistem ao declarante, se encontram consagrados no Regulamento Geral de Proteção de Dados e as empresas do grupo 
a eles estão obrigadas. 

Observação: o preenchimento é da responsabilidade do declarante, que decidirá de forma voluntária e informada, quais os dados pessoais para os quais 
permite a recolha, tendo presente a razão do pedido. 

   Documento de identificação nº      

   carta condução nº 

   Contribuinte nº                                                  

   Telefone nº                                                         

   Endereço:   

   Endereço comercial: 

   E-mail: 

 

   Tomei conhecimento dos dados pessoais que constituem este projeto e autorizo de forma expressa o seu processamento. 

  Autorizo a transmissão dos meus dados pessoais dentro do universo das sociedades do Grupovarius. 

  Autorizo a transmissão dos meus dados pessoais a entidades externas, para os fins de subcontratação de serviços para as finalidades consentidas.  

Local: 

Data:      /      / 

 

O declarante 

 

__________________________________________ 

 

 


