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1/ Organizátor soutěže
1.1 Společnost LOMAX & Co s.r.o., se sídlem Bořetice 417, PSČ: 691 08, IČO: 26903920, DIČ: CZ26903920, zapsaná v obchodním rejstříku vede-
ném Krajským soudem v Brně pod sp.zn C 44060 (dále jen „organizátor“) pořádá tuto soutěž „Opel Crossland X 2020-21“, jejíž postup a podmínky 
upravují tato pravidla (dále jen „soutěž“).

2/ Účast v soutěži
2.1 Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let (spotřebitel), která si v termínu od 1. 9. 2020 do 28. 2. 2021 včetně závazně objedná 
výrobky, které vyrábí nebo dodává organizátor (dále jen „výrobek“ nebo „dílo“) a současně si jejich instalaci objedná na období od 7. 1. 2021 do 15. 
4. 2021 včetně (období od 1. 9. 2020 do 28. 2. 2021 dále jako „soutěžní období“).
2.2 Objednávka musí být provedena u organizátora nebo u jeho smluvních prodejců, jejichž seznam je veřejně vyvěšen na internetových stránkách 
www.lomax.cz (dále jen „smluvní prodejci“), přičemž podmínkou závaznosti objednávky je zaplacení zálohy na objednané dílo.
2.3 Při zrušení objednávky nebo již uzavřené smlouvy o dílo ze strany objednatele bude účastník soutěže vyřazen ze soutěže. Pokud ke zrušení dojde 
po vyhodnocení soutěže, zaniká zde nárok na výhru bez náhrady.
2.4 Do soutěže budou zařazeni jen ti zákazníci, kteří budou souhlasit s těmito podmínkami soutěže a udělí organizátorovi souhlas se zpracováním 
svých osobních údajů. Svůj souhlas s účastí v soutěži může vyjádřit soutěžící písemně při uzavření smlouvy o dílo nebo jiným prokazatelným způ-
sobem.
2.5 Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci organizátora, všichni jeho smluvní prodejci a jejich zaměstnanci. Totéž platí pro osoby, které jsou 
vůči osobám uvedených v předcházející větě v postavení osob blízkých ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „vyloučená 
osoba“).
2.6 Soutěžícímu nárok na výhru nevznikne, zjistí-li organizátor či bude-li mít důvodné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání 
ze strany soutěžícího či jiné osoby, která dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry. Organizátor si vyhrazuje právo závazně posoudit, zda ke 
splnění podmínek stanovených pro účast v soutěži jednotlivými soutěžící došlo. Účastníky, kteří poruší pravidla stanovená v těchto podmínkách účasti 
v soutěži, je organizátor oprávněn podle své úvahy kdykoliv vyloučit z účasti v soutěži.

3/ Výhry
Soutěží se o tyto ceny:
1. Cena osobní vůz zn. Opel Crossland X v hodnotě 381 390 Kč vč. DPH nebo 14 754 € vč. DPH
2. Cena cashback (do maximální hodnoty 50 000 Kč z ceny objednaného výrobku výherce u organizátora), 
3. Cena iPhone SE (2020), 
4. - 6. Cena sada vín v dřevěném obalu

4/ Slosování, předání výhry
4.1 Vyhodnocení soutěže bude probíhat průběžně od 1. 9. 2020, a to tak, že vždy do konce každého měsíce vylosuje osoba organizátorem určená, 
která není účastníkem soutěže, náhodným způsobem ze všech platných účastníků soutěže, tj. účastníků, kteří splnili předpoklady účasti v rámci 
soutěžního období a současně postupovali v souladu s těmito pravidly soutěže, 1 finalistu za uplynulý měsíc. Všichni účastníci soutěže, kteří nebyli 
vylosováni, zůstávají v soutěži po celé soutěžní období. Finalista následně obdrží od organizátora pozvánku na finálové losování, které proběhne v 
sídle organizátora a na kterém budou ze všech finalistů losováni náhodným způsobem výherci jednotlivých výher uvedených v bodě 3 těchto pravidel 
soutěže. 
4.2 Soutěžícímu nárok na výhru nevznikne, zjistí-li organizátor či bude-li mít důvodné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze 
strany soutěžícího či jiné osoby, která dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo na určení termínu 
předání výhry.
4.3 Výherce může převzít výhru až po provedení díla a zaplacení jeho ceny. Pro ověření výherce se doloží předávací protokol k výrobku, který prokáže 
nezpochybnitelně vlastnictví výrobku, který vyrábí či dodává organizátor.
4.4 Organizátor soutěže si vyhrazuje právo na určení termínu předání výhry.
4.5 Pověřený zástupce organizátora osobně předá výhru výherci v místě sídla organizátora. Podmínkou pro převzetí výhry je účast výherce na finá-
lovém dni, a to buď osobní, nebo prostřednictvím zplnomocněného zástupce, jinak výherce ztrácí nárok na výhru.
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no, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, a to za účelem prověření jeho platné a řádné účasti v soutěži a za účelem kontaktování v případě 
vylosování do finále.  
5.2 Právním základem zpracování osobních údajů soutěžících je oprávněný zájem organizátora této spotřebitelské soutěže v souladu s a za účelem 
dosažení výše uvedených účelů zpracování.
5.3 Soutěžící bere na vědomí, že v případě výhry mu bude předán dárkový poukaz, se kterým jej bude organizátor soutěže fotografovat a nadále bude 
tato pořízená fotografie použita za účelem vyhlášení výsledků soutěže, jejich zveřejnění a následné propagace. 
5.4 V případě vylosování do finále uděluje soutěžící svou účastí v soutěži organizátorovi souhlas s uveřejněním svého jména, příjmení a své podoby 
ve formě pořízené fotografie a videa ve firemních tiskovinách organizátora a v médiích (včetně internetu), zejména na webových stránkách a sociál-
ních sítích organizátora, v souvislosti se soutěží a jím poskytovaných služeb, a s dalším bezplatným použitím těchto osobních údajů, ať již v podobě 
hmotné, či digitalizované (nehmotné) pro veškeré reklamní a propagační účely organizátora, jak v tištěné, tak v elektronické podobě (např. sociální 
sítě, web, PR).
5.5 Soutěžící uděluje souhlas s tím, aby jím poskytnuté osobní údaje byly zpracovávány v rozsahu a k účelům výše uvedeným po dobu 3 let ode dne 
ukončení soutěže.
5.6 Osobní údaje mohou být předány třetím osobám v souvislosti s udělením, zasíláním nebo předáním výhry a dalším subjektům podílejících se na 
předání nebo dopravě výhry v soutěži. 
5.7 Soutěžící bere na vědomí, že má v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních 
údajů; odvolání souhlasu před slosováním má za následek vyřazení soutěžícího ze soutěže, odvolání souhlasu před předáním výhry má za následek 
nepředání výhry. Soutěžící má dále právo na informace a přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo na výmaz, právo 
na omezení zpracování svých osobních údajů, právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost osobních údajů. Tato 
práva mohou být uplatněna a vykonána vůči správci – organizátorovi, a to prostřednictvím těchto kontaktních údajů: LOMAX & Co s.r.o., se sídlem 
Bořetice 417, PSČ: 691 08, tel. 800 100 372, e-mail: info@lomax.cz
Soutěžící má rovněž právo podat stížnost na postup v souvislosti s ochranou osobních údajů, a to u Úřadu na ochranu osobních údajů, se sídlem 
Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7, jakož i další práva stanovená Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů.

5.8 Bližší informace o zpracování osobních údajů jsou k dispozici na stránkách organizátora soutěže www.lomax.cz. 
5.9 Soutěžící bere na vědomí, že bez udělení souhlasu se zpracováním svých osobních údajů pro výše uvedené účely není možná jeho účast v 
soutěži.

6/ Obecné podmínky
6.1 Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit pravidla soutěže, zkrátit soutěžní období či limitovat počet výher (cen), či soutěž úplně 
zrušit bez udání důvodu a bez náhrady.
6.2 Listina finalistů bude k dispozici na internetových stránkách www.lomax.cz. 
6.3 Informace o soutěži proběhnou ve vybrané inzerci společnosti LOMAX & Co s.r.o. Podrobné informace mají možnost zájemci o soutěž získat 
přímo na internetových stránkách www.lomax.cz.
Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s těmito pravidly a podmínkami soutěže a zavazuje se je dodržovat.
6.4 Účast na spotřebitelské soutěži je možná výlučně na základě těchto podmínek.

4.6 Výherce není oprávněn nárokovat jiné 
plnění než výhru stanovenou organizáto-
rem těmito pravidly soutěže. Výhru není 
možné měnit či převést na jinou osobu.
4.7 Na výhry v soutěži není právní nárok. 
Vymáhání účasti v soutěži či soutěžních vý-
her soudní cestou je vyloučeno.
4.8 Výhra ze soutěže bude zdaněna dle 
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

5/ Osobní údaje
5.1 Soutěžící svou účastí v soutěži udělu-
je organizátorovi jakožto správci osobních 
údajů souhlas se zpracováním svých po-
skytnutých osobních údajů v rozsahu: jmé-
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