
  

  

 

  

 

  

                                                                

IInnffoorrmmaattiivvaa  aaii  sseennssii  ddeeggllii  aarrttiiccoollii  1133--1144  ddeell  RReeggoollaammeennttoo  EEuurrooppeeoo    22001166//667799  

  

RRIICCHHIIEESSTTAA  CCOONNTTRRIIBBUUTTOO  PPEERR    IINNTTEEGGRRAAZZIIOONNEE  RREETTTTAA  DDII  AACCCCOOGGLLIIEENNZZAA  IINN  SSTTRRUUTTTTUURRAA  RREESSIIDDEENNZZIIAALLEE  

  

AAii  sseennssii  ddeeggllii  aarrtttt..  1133  ee  1144  ddeell  RReeggoollaammeennttoo  UU..EE..    22001166//667799  ssii  ffoorrnniissccoonnoo  llee  sseegguueennttii  iinnffoorrmmaazziioonnii  rreellaattiivvee  aall  ttrraattttaammeennttoo  ddeeii  ddaattii  ppeerrssoonnaallii::  

TTiittoollaarree  ddeell  ttrraattttaammeennttoo    

  

  

CCoommuunnee  ddii  PPEESSAARROO  --  PPiiaazzzzaa  ddeell  PPooppoolloo  nn..  11,,      CCAAPP  6611112222  PPeessaarroo  ((PPUU))  --  PPoossttaa  eelleettttrroonniiccaa::  

uurrpp@@ccoommuunnee..ppeessaarroo..ppuu..iitt        PPEECC::  ccoommuunnee..ppeessaarroo@@eemmaarrcchhee..iitt    --  TTeelleeffoonnoo  cceennttrraalliinnoo  ::  0077221133887711;;  TTeelleeffoonnoo  

uuffffiicciioo  ccoommppeetteennttee::  00772211  11774477991155    --      00772211..338877440011  

RReessppoonnssaabbiillee  ddeellllaa  pprrootteezziioonnee  ddaattii  PPoossttaa  eelleettttrroonniiccaa::  uurrpp@@ccoommuunnee..ppeessaarroo..ppuu..iitt        TTeelleeffoonnoo    00772211..338877223344  

FFiinnaalliittàà    

  
IInntteerrvveennttii  vvoollttii  aallll’’aassssiisstteennzzaa  ee  ttuutteellaa  ddii  ppeerrssoonnee  iinn  ccoonnddiizziioonnii  ddii  ddiissaaggiioo..    

II  ddaattii  ddiicchhiiaarraattii  ssaarraannnnoo  uuttiilliizzzzaattii  ddaaggllii  uuffffiiccii  eesscclluussiivvaammeennttee  ppeerr  ll’’iissttrruuttttoorriiaa,,  ddeeffiinniizziioonnee  eedd  aarrcchhiivviiaazziioonnee  

ddeellll’’iissttaannzzaa  ffoorrmmuullaattaa  ee  ppeerr  llee  ffiinnaalliittàà  ssttrreettttaammeennttee  ccoonnnneessssee  ((II  ddaattii  ppoottrraannnnoo  eesssseerree  uuttiilliizzzzaattii  aanncchhee  aa  ffiinnii  ddii  

ccoonnttrroolllloo,,  ppeerr  aallttrrii  ttrraattttaammeennttii  aavveennttii  aannaalloogghhee  ffiinnaalliittàà,,  iinn  aarreeaa  ssoocciiaallee))..  

BBaassee  ggiiuurriiddiiccaa    

  

  

  

  

  

  

IIll  ttrraattttaammeennttoo  èè  aauuttoorriizzzzaattoo  eedd  èè  nneecceessssaarriioo    ppeerr  ::  

--  ll''eesseeccuuzziioonnee  ddii  uunn  ccoommppiittoo  ddii  iinntteerreessssee  ppuubbbblliiccoo  ccoonnnneessssoo  aallll''eesseerrcciizziioo  ddii  ppuubbbblliiccii  ppootteerrii  ((eexx  aarrtt..  66  pp..  11  lleetttt..  ee))  ––

eerrooggaazziioonnee  ddii  ccoonnttrriibbuuttii  ppeerr  iinntteeggrraazziioonnee  rreettttee  aa  ffaavvoorree  ddii  ppeerrssoonnee  aannzziiaannii  oo  ddiissaabbiillii,,  aaccccoollttee  iinn  ssttrruuttttuurree  

rreessiiddeennzziiaallii  iinn  ccoonnddiizziioonnii  ddii  iinnccaappiieennzzaa  ee  bbeenneeffiiccii//aaggeevvoollaazziioonnii  ssiimmiillaarrii;;  ;;  aacccceessssoo  aall  FFoonnddoo  ddii  SSoolliiddaarriieettàà  

rreeggiioonnaallee;;  

iill  ttrraattttaammeennttoo  èè  aauuttoorriizzzzaattoo  aa  sseennssii  ddeellllee  sseegguueennttii  nnoorrmmaattiivvee::  ((LLeeggggee  nn..  332288//22000000;;  aarrtt..  22  sseexxiieess,,  cc..  22°°,,  lleetttt..  mm,,  ss,,  

aaaa,,  ddeell  DD..LLggss..  nn..  119966////22000033))..;;    RReeggoollaammeennttoo  CCoommuunnaallee  ppeerr  ll’’eerrooggaazziioonnee  ddii  iinntteerrvveennttii//sseerrvviizzii  SSoocciioo  

AAssssiisstteennzziiaallee    

LLeeggiittttiimmii  iinntteerreessssii  ppeerrsseegguuiittii  ((iinn  

ccaassoo  ddii  ttrraattttaammeennttoo  iinn  bbaassee  

aallll’’aarrtt..  66  pp..  11  lleetttt..  ff))  

LL''iinntteerreessssee  ssppeecciiffiiccoo  iinn  qquueessttiioonnee  ddeevvee  eesssseerree  iiddeennttiiffiiccaattoo  aa  bbeenneeffiicciioo  ddeellll''iinntteerreessssaattoo..  

CCaatteeggoorriiee  ddii  ddaattii  ppeerrssoonnaallii    

  
DDaattii  ccoommuunnii  ttrraa  ccuuii  CCooddiiccee  FFiissccaallee  ee  ggeenneerraalliittàà..  SSiittuuaazziioonnee  rreeddddiittuuaallee;;  DDaattii  ppaarrttiiccoollaarrii  ((sseennssiibbiillii))::  SSttaattoo  ddii  ssaalluuttee  ee  

ggllii  aallttrrii  ddaattii  aanncchhee  ppaarrttiiccoollaarrii,,  ccoonntteennuuttii  nneellllaa  DDiicchhiiaarraazziioonnee  SSoossttiittuuttiivvaa  UUnniiccaa  DDSSUU--IISSEEEE  

DDeessttiinnaattaarrii  ddeeii  ddaattii  ppeerrssoonnaallii    

  
SSooggggeettttii  ggeessttoorrii  ddeellllee  ssttrruuttttuurree  ddii  aaccccoogglliieennzzaa  rreessiiddeennzziiaallee  pprriivvaattee  oo  ppuubbbblliicchhee  cchhee  aaccccoollggoonnoo  ll’’iinntteerreessssaattoo..  BBaannccaa  

ddaattii  SS..II..UU..SS..SS..  cc//oo  IINNPPSS..  EEnnttii  ppuubbbblliiccii  oo  pprriivvaattii  aauuttoorriizzzzaattii  aall  ttrraattttaammeennttoo  ppeerr  ll''eeffffiiccaacciiaa  ddeellll''iinntteerrvveennttoo  oo  ppeerr  

aaccqquuiissiizziioonnee//aacccceerrttaammeennttoo  ddaattii  oo  aa  ffiinnii  ssttaattiissttiiccii  oo  ppeerr  aallttrree  ffiinnaalliittàà  ppuubbbblliicchhee  ((eess..  IINNPPSS;;  AAggeennzziiaa  EEnnttrraattee;;  

AAggeennzziiaa  ddeell  TTeerrrriittoorriioo  eettcc..))..  RReeggiioonnee  MMaarrcchhee  nneeii  pprroocceeddiimmeennttii  rreellaattiivvii  aall  FFoonnddoo  ddii  SSoolliiddaarriieettàà  oo  ccoonnnneessssii  aallllaa  

vviiggeennttee  nnoorrmmaattiivvaa  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  ddiissaabbiilliittàà..  II  ddaattii  ssaarraannnnoo  ccoommuunniiccaattii  aaii  ddiivveerrssii  SSeerrvviizzii  ddeell  CCoommuunnee  ddii  PPeessaarroo  aaii  

sseennssii  ddeellll’’aarrtt..  3322  ddeell  vviiggeennttee  RReeggoollaammeennttoo  ddii  CCoonnttaabbiilliittàà  ppeerr  llaa  vveerriiffiiccaa  ddii  eevveennttuuaallee  ccoommppeennssaazziioonnee  ddii  ddeebbiittii  

ee  aallll''IIssttiittuuttoo  ddii  ccrreeddiittoo  ppeerr  ll''eemmiissssiioonnee  ddeellll''eevveennttuuaallee  ccoonnttrriibbuuttoo..  

AAllttrrii  ssooggggeettttii  ppootteennzziiaallii  ddeessttiinnaattaarrii  ddeeii  ddaattii  iinn  ccaassoo  ddii  nneecceessssiittàà  rriilleevvaattaa  nneell  ccoorrssoo  ddeell  pprroocceeddiimmeennttoo  ssoonnoo::    AASSUURR;;  

SSttrruuttttuurree  ssaanniittaarriiee  ppuubbbblliicchhee  oo  pprriivvaattee;;  SSppeecciiaalliissttii  ((MMeeddiiccii  ddii  bbaassee,,  PPssiiccoollooggii,,  NNeeuurroollooggii,,  eettcc..));;  AAuuttoorriittàà  

GGiiuuddiizziiaarriiaa  ((TTrriibbuunnaallii  ee  PPrrooccuurree));;  PPrreeffeettttuurraa;;  QQuueessttuurraa;;  FFoorrzzee  ddeellll''OOrrddiinnee;;  PPoolliizziiaa  MMuunniicciippaallee;;    PPrriivvaattoo  SSoocciiaallee  

eedd  EEnnttii  ddeellllaa  rreettee  ddii  VVoolloonnttaarriiaattoo,,  rreettee  ppaarreennttaallee  ee  aammiiccaallee;;  aallttrrii  ssooggggeettttii  ggeessttoorrii  ddii  ssttrruuttttuurree  oo  ddii  sseerrvviizzii    

eesstteerrnnaalliizzzzaattii  oo  aa  ttiittoollaarriittàà  pprriivvaattaa  oo  eennttii  ppuubbbblliiccii  ee  pprriivvaattii  aauuttoorriizzzzaattii  aall  ttrraattttaammeennttoo..  

TTrraassffeerriimmeennttoo  ddeeii  ddaattii  ppeerrssoonnaallii  aa  

uunn  PPaaeessee  tteerrzzoo  oo  aa  

uunn’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee  

iinntteerrnnaazziioonnaallee  

II  ssuuooii  ddaattii  NNOONN  ssaarraannnnoo  ttrraassffeerriittii  nnéé  iinn  SSttaattii  mmeemmbbrrii  ddeellll’’UUnniioonnee  EEuurrooppeeaa  nnéé  iinn  PPaaeessii  tteerrzzii  nnoonn  aappppaarrtteenneennttii  

aallll’’UUnniioonnee  EEuurrooppeeaa..    

PPeerriiooddoo//ccrriitteerrii  ddii  ccoonnsseerrvvaazziioonnee    

  
II  ssuuooii  ddaattii  ppeerrssoonnaallii  ppoottrraannnnoo  eesssseerree  ccaanncceellllaattii  eesscclluussiivvaammeennttee  nneeii  tteerrmmiinnii  pprreevviissttii  ddaallllaa  vviiggeennttee  nnoorrmmaattiivvaa  iinn  

mmaatteerriiaa  ddii  aarrcchhiivviiaazziioonnee  ee  ccoonnsseerrvvaazziioonnee  pprreevviiaa  aauuttoorriizzzzaazziioonnee  ddeellllaa  SSoopprriinntteennddeennzzaa  AArrcchhiivviissttiiccaa  ccoommppeetteennttee  

ppeerr  tteerrrriittoorriioo..  

DDiirriittttii  ddeellll’’IInntteerreessssaattoo  

  
L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati, 
limitazione del trattamento, il diritto  ad ottenere la portabilità dei dati; il diritto di  opporsi ad un processo 
decisionale automatizzato, compresa la profilazione; il diritto alla cancellazione o alla trasformazione in forma 
anonima dei dati se trattati in violazione di legge. 
L’interessato ha inoltre: 
- il diritto di opposizione per motivi legittimi inviando una raccomandata a.r. al Titolare del trattamento sopra 
indicato.  

--    iill  ddiirriittttoo  ddii  pprrooppoorrrree  rreeccllaammoo  aall  GGaarraannttee  ppeerr  llaa  PPrrootteezziioonnee  ddeeii  ddaattii  ppeerrssoonnaallii..  

OObbbblliiggaattoorriieettàà  ddeellllaa  ffoorrnniittuurraa  ddeeii  

ddaattii    ppeerrssoonnaallii  ee  llee  ppoossssiibbiillii  

ccoonnsseegguueennzzee  ddeellllaa  mmaannccaattaa  

ccoommuunniiccaazziioonnee  ddii  ttaallii  ddaattii    

IIll  ccoonnffeerriimmeennttoo  ddeeii  ddaattii  èè  oobbbblliiggaattoorriioo  ppeerr  ppootteerr  uussuuffrruuiirree  ddeell  bbeenneeffiicciioo  iinn  pprreesseennzzaa  ddeeii  rreeqquuiissiittii;;  llaa  ccoonnsseegguueennzzaa  iinn  

ccaassoo  ddii  mmaannccaattoo  ccoonnffeerriimmeennttoo  ddeeii  ddaattii  ccoommppoorrttaa  ll’’iimmppoossssiibbiilliittàà  ddii  eeffffeettttuuaarree  llee  vveerriiffiicchhee  pprreevviissttee  ee  ppeerrttaannttoo  

ccoommppoorrttaa  llaa  ssoossppeennssiioonnee  ddeell  pprroocceeddiimmeennttoo..  

FFoonnttee  ddaa  ccuuii  hhaannnnoo  oorriiggiinnee  ii  ddaattii  

ppeerrssoonnaallii  
II  ddaattii  nnoonn  rraaccccoollttii  ddiirreettttaammeennttee  ddaallll’’IInntteerreessssaattoo  ssoonnoo  ssttaattii  rreeppeerriittii  ttrraammiittee  aacccceessssoo  aa  bbaanncchhee  ddaattii  iinntteerrnnee  ee//oo  ddii  aallttrrii  

eennttii  ppuubbbblliiccii  aanncchhee  aaii  ffiinnii  ddeellllaa  vveerriiffiiccaa  ddeell  ppoosssseessssoo  ddeeii  rreeqquuiissiittii,,  sseemmpprree  ee  ccoommuunnqquuee  ppeerr  llee  ffiinnaalliittàà  

ppeerrsseegguuiittee  ssoopprraa  iinnddiiccaattee..  

EEssiisstteennzzaa  ddii  uunn  pprroocceessssoo  

ddeecciissiioonnaallee  aauuttoommaattiizzzzaattoo,,  

ccoommpprreessaa  llaa  pprrooffiillaazziioonnee  

PPeerr  iill  TTrraattttaammeennttoo  iinn  ooggggeettttoo  iiII  CCoommuunnee  ddii  PPeessaarroo  nnoonn  aaddoottttaa  aallccuunn  pprroocceessssoo  ddeecciissiioonnaallee  aauuttoommaattiizzzzaattoo,,  

ccoommpprreessaa  llaa  pprrooffiillaazziioonnee,,  ddii  ccuuii  aallll’’aarrttiiccoolloo  2222,,  ppaarraaggrraaffii  11  ee  44,,  ddeell  RReeggoollaammeennttoo  UUEE  nn..  667799//22001166..  

  

IInnffoorrmmaattiivvaa  RRiicchhiieessttaa  ccoonnttrriibbuuttoo  IInntteeggrraazziioonnee  rreettttaa__FFoonnddoo  SSoolliidd  aagggg  aaggoo  22002200..ddoocc  

 

  

CCoommuunnee  

ddii  PPeessaarroo  

SSeerrvviizziioo  PPoolliittiicchhee  SSoocciiaallii  
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