
 

 

   

  VAŠA ZNAČKA/ZO DŇA                                              NAŠA ZNAČKA                                             VYBAVUJE                                   STUPAVA 
        tl2018-06-27kl1                    p. Schmidt                               27.06.2018 
Vážení zákazníci, 
v rámci Zmluvy o aktualizácii programov Vám zasielame nový program WinCITY Cintorín verzia V.2018.1. Zmeny 
v programe súvisia so zmenou legislatívy v zmysle znenia Článku 28 ods.3 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto 
údajov (ďalej len ako „Nariadenie GDPR“) 
 
1.  Nainštalujte nový program WinCITY Cintorín V.2018.1 až vtedy, keď budete mať: 

• nainštalovanú predchádzajúcu verziu programu WinCITY Cintorín V.2017.1c, V.2017.1b, V.2017.1a, V.2017.1.  

• archivované dáta bežným postupom na diskety alebo USB kľúč v hlavnom menu cez položku Archivácia. 
Postup zopakujte ešte raz, aby ste mali dáta zálohované dvakrát. Po skončení archivácie ukončite program a 
diskety uložte na bezpečné miesto a už ich na archiváciu nepoužívajte  
 

2.   Postup inštalácie (pre OS Windows): 
1. Spustite si ikonu „Tento počítač“, alebo si v Prieskumníku vyberte príslušnú mechaniku s CD. 
2. Potvrďte preinst_cint_1801.exe. Inštalačný program určený na preinštaláciu programu WinCITY Cintorín sa 

Vás postupne spýta na cestu (neodporúčame ju zmeniť), kam si želáte preinštaláciu nainštalovať a kde sa vo 
Vašom PC nachádza tento program. 

3. O úspešnom ukončení budete informovaní – potvrďte tlačidlo OK. 
 
 
 

3. Zmeny v programe WinCITY Cintorín V.2018.1   

1. GDPR - formulár pre pokyn prevádzkovateľa v prípade potreby servisného zásahu nájdete v Servise -
> Pokyny prevádzkovateľa. Zmluvu so sprostredkovateľom nájdete v Servise -> Zmluva so sprostredkovateľom. 

2. Osobné údaje (napr. priezvisko, meno, dátum narodenia, rodné číslo, ... ) v databázach sú vždy pri 
ukončení programu zakryptované. 

3. V programe je použitá nová archivácia, ktorá archivuje dáta pod heslom. Rovnako je použitá aj záložná 
archivácia dát, ktorú je možné po dohode s technikom vypnúť, ak by Vám vypínanie počítača veľmi dlho trvalo. 
Upozorňujeme, že kvôli kryptovaniu dát sa vždy pred ukončením programu dáta zálohujú a 
nemôžete vypínať počítač skôr, ako zmiznú všetky formuláre s upozorneniami. 

4. V programe pribudol aj číselník položiek pre zverejňovanie zmlúv (v Servise->Číselníky). Je to číselník, 
kde sa označujú položky, ktoré sa budú zverejňovať v zmluve pre účely zverejňovania zmlúv na portáli 
www.samospravaonline.sk. Upozorňujeme, že pre účely zverejnenia zmlúv interného editora (zmluva č.1 až č.5) 
sa už nepoužíva tlač bez údajov z formulára č.4 a č.5, ale tlačí sa do súboru PDF priamo daná zmluva s 
položkami  z číselníka položiek pre zverejňovanie zmlúv. Pri tlači zmlúv cez externý editor (zmluva č.6 až č.9) sa 
používajú stále formuláre (formulár č.1 až č.4). Číselník položiek pre zverejňovanie zmlúv nájdete aj pod 
tlačidlom "Zverejnenie" priamo pri editácii zmlúv č.1 až č.5 v internom editore. 
 

Vážení zákazníci, ak by ste mali s inštaláciami, alebo nainštalovanými programami nejaké problémy, radi vám 
poskytneme odbornú pomoc a poradíme. Spojte sa prosím s našim technikom pánom Marianom Schmidtom na 
telefónnom čísle : 02 / 6042 1272, mobil: 0917 / 109 403, email: schmidt@topset.sk 
 
Táto aktualizácia programu WinCITY Cintorín 2018.1 bola testovaná tromi nasledovnými antivírovými programami: 
1) AVG ANTI-VIRUS Business Edition, verzia 3556, vírusová databáza: 4793/15773 
2) ESET Online Scanner – deň vydania 27.06.2018 
3) AVAST Antivirus, verzia 18.4.2338, vírusová databáza: 180626-0 
 
Prajeme Vám veľa osobných a pracovných úspechov. 
 

S  pozdravom 

                                       Ing. Karol Lutonský 

                                                                                                   programátor, technická podpora 


