
  

  

 

  

 

  

                                                                

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

  

DDEENNOOMMIINNAAZZIIOONNEE  TTRRAATTTTAAMMEENNTTOO  //  PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO::  PPRRAATTIICCHHEE  QQUUAARRTTIIEERRII  

  

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//338877447788  

RReessppoonnssaabbiillee  ddeellllaa  

pprrootteezziioonnee  ddaattii  

PPoossttaa  eelleettttrroonniiccaa::  uurrpp@@ccoommuunnee..ppeessaarroo..ppuu..iitt        TTeelleeffoonnoo    00772211..338877447788  

FFiinnaalliittàà    

  

CCoonncceessssiioonnee  oorrttii  ssoocciiaallii,,  ccoonncceessssiioonnii  uussoo  ssaallee  ppeerr  aassssoocciiaazziioonnii  sseennzzaa  ffiinnii  ddii  lluuccrroo  ee  

pprriivvaattii,,  sseerrvviizzii  rreellaazziioonnee  ccooll  ppuubbbblliiccoo  

  

BBaassee  ggiiuurriiddiiccaa    

  

  

  

LLaa  bbaassee  nnoorrmmaattiivvaa  ddii  rriiffeerriimmeennttoo  èè  qquueellllaa  rreeggoollaammeennttaarree  ((UUSSOO  SSAALLEE  DDII  QQUUAARRTTIIEERREE  

DDeelliibbeerraa  GGiiuunnttaa  nn..  6699//22001177))  oo  pprroovvvveeddiimmeennttaallee  ((OORRTTII  CCOOMMUUNNAALLII  ddeetteerrmmiinnaazziioonnee  nn..  

11448866  ddeell  0022//1100//22001122))  ddeell  CCoommuunnee  ddii  PPeessaarroo//DDiirriiggeennttee..  

LLeeggiittttiimmii  iinntteerreessssii  

ppeerrsseegguuiittii  ((iinn  ccaassoo  ddii  

ttrraattttaammeennttoo  iinn  bbaassee  aallll’’aarrtt..  

66  pp..  11  lleetttt..  ff))  

  

TTrraattttaammeennttoo  ssuu  iissttaannzzaa  ddii  ppaarrttee  ppeerr  rriillaasscciioo  ttiittoolloo..  

CCaatteeggoorriiee  ddii  ddaattii  ppeerrssoonnaallii    

  

EEsscclluussiivvaammeennttee  ddaattii  ppeerrssoonnaallii  ccoommuunnii  ee  nnoonn  ppaarrttiiccoollaarrii  nnéé  ggiiuuddiizziiaarrii  

DDeessttiinnaattaarrii  ddeeii  ddaattii  

ppeerrssoonnaallii    

  

II  ddaattii  ppeerrssoonnaallii  ssoonnoo  ddeessttiinnaattii  eesscclluussiivvaammeennttee  aallll’’uuffffiicciioo  ffaattttee  ssaallvvee  llee  ffoorrmmee  ddii  ppuubbbblliicciittàà  

oovvee  rriicchhiieessttee..  

  

TTrraassffeerriimmeennttoo  ddeeii  ddaattii  

ppeerrssoonnaallii  aa  uunn  PPaaeessee  tteerrzzoo  

oo  aa  uunn’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee  

iinntteerrnnaazziioonnaallee  

  

II  ssuuooii  ddaattii  NNOONN  ssaarraannnnoo  ttrraassffeerriittii  iinn  PPaaeessii  tteerrzzii  nnoonn  aappppaarrtteenneennttii  aallll’’UUnniioonnee  EEuurrooppeeaa  nnéé  

aadd  oorrggaanniizzzzaazziioonnii  iinntteerrnnaazziioonnaallii  

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 (ex artt. da 15 a 22 GDPR) 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 o tramite pec - indirizzo pec:  comune.pesaro@emarche.it  
-  il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali.  

OObbbblliiggaattoorriieettàà  ddeellllaa  

ffoorrnniittuurraa  ddeeii  ddaattii    ppeerrssoonnaallii  

ee  llee  ppoossssiibbiillii  ccoonnsseegguueennzzee  

ddeellllaa  mmaannccaattaa  

ccoommuunniiccaazziioonnee  ddii  ttaallii  ddaattii    

LLaa  ffoorrnniittuurraa  ddeeii  ddaattii  ppeerrssoonnaallii  èè  oobbbblliiggaattoorriiaa  ppeerr  ll’’iissttrruuttttoorriiaa  ddeellllaa  pprraattiiccaa,,  llaa  

ccoonnsseegguueennzzaa  ddeell  mmaannccaattoo  ccoonnffeerriimmeennttoo  ddeeii  ddaattii  sstteessssii  ppoottrreebbbbee  ccoommppoorrttaarree  

ll’’iimmppoossssiibbiilliittàà  ddii  eeffffeettttuuaarree  ll’’iissttrruuttttoorriiaa  ee  ll’’eessiittoo  nneeggaattiivvoo  ddeell  pprroocceeddiimmeennttoo  ooggggeettttoo  

ddeellllaa  pprreesseennttee  iinnffoorrmmaattiivvaa..  

FFoonnttee  ddaa  ccuuii  hhaannnnoo  oorriiggiinnee  

ii  ddaattii  ppeerrssoonnaallii  

II  ddaattii  nnoonn  rraaccccoollttii  ddiirreettttaammeennttee  ddaallll’’IInntteerreessssaattoo  ssoonnoo  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  

Per il trattamento in oggetto il Comune di Pesaro non adotta alcun processo decisionale 
automatizzato compreso la profilazione, di cui all’art. 22, paragrafi 1 e 4 del Regolamento 
UE n. 679/2016  

MMoodd__IInnffoorrmmaattiivvaa  CCoommuunnee  PPeessaarroo..ddoocc  

 

  

CCoommuunnee  

ddii  PPeessaarroo  

SSeerrvviizziioo  DDEEMMOOGGRRAAFFIICCII  ee  PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE  
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