
    

 

 
VAŠA ZNAČKA/ZO DŇA NAŠA ZNAČKA VYBAVUJE STUPAVA 
  tl12018-07-02kl1       p. Schmidt           02.07.2018 
 
 

Vec: Program WinCITY Dane a odpady 2018 verzia V.2018.2a. 
 
Vážení zákazníci, 

v rámci Zmluvy o aktualizácii programov vám zasielame CD s aktualizáciou programu WinCITY Dane a odpady 
2018 verzia V.2018.2a. 
 
Upozornenie!!! 
• Túto preinštaláciu je možné vykonať, len ak máte nainštalovaný program WinCITY Dane a odpady 2018    

verzia V.2018.2  
 
 
 
 

1. Archivácia a kontrola databáz programu WinCITY Dane a odpady 2018 

• Spustite program WinCITY Dane a odpady 2018 verzia V.2018.2 a zarchivujte dáta bežným postupom 
v hlavnom menu cez položku Archivácia.  

 

2. Preinštalácia programu WinCITY Dane a odpady 2018 verzia V.2018.2a  

• Vložte dodané CD do mechaniky, spustite ikonu „Tento počítač“, alebo v Prieskumníku vyberte CD mechaniku.  
• Pre inštaláciu programu WinCITY Dane a odpady 2018 potvrďte súbor preinst_dane_1802a.exe na 

inštalačnom CD. Inštalačný program sa vás postupne spýta na cestu (neodporúčame ju zmeniť), kam si želáte 
program nainštalovať a na ostatné potrebné údaje. O úspešnom ukončení inštalácie budete informovaní – 
potvrďte ho potom tlačidlom OK. 

 
3. Zmeny v programe WinCITY Dane a odpady 2018 verzia V.2018.2a 

 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 
pribudla povinnosť pri servisnom zásahu mať podpísanú zmluvu so sprostredkovateľom o poverení spracúvaním 
osobných údajov.  
1.  Pri každom servisnom zásahu je potrebné aj vyplniť a odoslať formulár pre pokyn prevádzkovateľa - nájdete ho v 
programe WinCITY Dane a odpady v hlavnej ponuke programu Servis -> GDPR - > Pokyny prevádzkovateľa. 
2.  Ak nemáte podpísanú Zmluvu so sprostredkovateľom, tak túto nájdete v programe WinCITY Dane a odpady v 
hlavnej ponuke programu Servis -> GDPR -> Zmluva so sprostredkovateľom. 
 
Vážení zákazníci, ak by ste mali s inštaláciami, alebo nainštalovanými programami nejaké problémy, radi vám 
poskytneme odbornú pomoc a poradíme. Spojte sa prosím s technikom firmy TOPSET pánom Marianom 
Schmidtom na tel. č. : 02/60 421 272, mobil: 0917 109 403, email: podpora@topset.sk, príp. môžete využiť 
nasledovné kontakty: 
• zástupca pre širšie okolie Rimavskej Soboty Ing. Ladislav Agócs, mobil: 0905 778 471, email: info@agocs.sk 
• zástupca pre Košice a okolie Ing. Loránt Ötvös, mobil: 0908 563 673, email: llorant@orangemail.sk 

 
Táto aktualizácia programu WinCITY Evidencia obyvateľov 2018.1a  bola testovaná tromi nasledovnými antivírovými 
programami: 
1) AVG ANTI-VIRUS Business Edition, verzia 3556, vírusová databáza: 4793/15773 
2) ESET Online Scanner – deň vydania 29.06.2018 
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 


