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                AA  TTuuttttii  ggllii  IIssccrriittttii  
                aallll’’AAllbboo  PPrrooffeessssiioonnaallee  
                LLOORROO    SSEEDDII  
  
  
  
  
Oggetto: Tutela della privacy – Regolamento UE 2016 / 679 
  

VVeerrssiioonnee  aaggggiioorrnnaattaa  aall  nnuuoovvoo  rreeggoollaammeennttoo  ssuullllaa  pprrootteezziioonnee  ddeeii  ddaattii  ppeerrssoonnaallii  ddeeffiinniittiivvaammeennttee  
aapppplliiccaabbiillee,,  iinn  vviiaa  ddiirreettttaa,,  iinn  ttuuttttii  ii  PPaaeessii  UUEE  aa  ppaarrttiirree  ddaall  2255  mmaaggggiioo  22001188..  

IInnff oorrmmaattiivvaa  ppeerr  iill  ttrraattttaammeennttoo  ddeeii  DDaattii  PPeerrssoonnaallii  

  
  
  
GGeennttiillee  IIssccrriittttoo,,  
  
qquueessttoo  OOrrddiinnee  pprroovviinncciiaallee  ddeettiieennee  ee  ttrraattttaa  ii  ddaattii  rreellaattiivvii  aa  ttuuttttii  ii  PPeerriittii  IInndduussttrriiaallii  iissccrriittttii  aallll’’AAllbboo  
PPrrooffeessssiioonnaallee  tteennuuttoo  iinn  qquueessttaa  pprroovviinncciiaa..  
  
AAii  sseennssii  ee  ppeerr  ggllii  eeffffeettttii  ddeellll’’aarrtt..  1133  ddeell  RReeggoollaammeennttoo  UUEE  22001166  //  667799,,  rreellaattiivvoo  aallllaa  pprrootteezziioonnee  
ddeellllee  ppeerrssoonnee  ffiissiicchhee  ccoonn  rriigguuaarrddoo  aall  ttrraattttaammeennttoo  ddeeii  ddaattii  ppeerrssoonnaallii  ((nneell  sseegguuiittoo  
““rreeggoollaammeennttoo””)),,  ssii  ffoorrnniissccee  llaa  sseegguueennttee  iinnffoorrmmaattiivvaa::  

  
11  sseeccoonnddoo  iill  rreeggoollaammeennttoo,,  iill  ttrraattttaammeennttoo  ddeeii  ddaattii  ssaarràà  iimmpprroonnttaattoo  aaii  pprriinncciippii  ddii  ccoorrrreetttteezzzzaa,,  

lleeiicciittàà,,  ttrraassppaarreennzzaa  ee  ddii  ttuutteellaa  ddeellllaa  SSuuaa  rriisseerrvvaatteezzzzaa  ee  ddeeii  SSuuooii  ddiirriittttii;;  
  

22  iill  ttrraattttaammeennttoo  ddeeii  ddaattii  ddaa  LLeeii  ffoorrnniittiiccii  ssaarràà  eeffffeettttuuaattoo  ccoonn  ssttrruummeennttii  mmaannuuaallii,,  aauuttoommaattiizzzzaattii  
eedd  iinnffoorrmmaattiiccii  iinn  mmooddoo  ddaa  ggaarraannttiirree  llaa  mmaassssiimmaa    ssiiccuurreezzzzaa  ee  rriisseerrvvaatteezzzzaa  ddeeii  ddaattii  
mmeeddeessiimmii,,  ccoonnsseenntteennddoo  ll’’aacccceessssoo  aaggllii  sstteessssii  ssoolloo  aaii  ssooggggeettttii  iinnccaarriiccaattii  aall  ttrraattttaammeennttoo,,  ii  
ddaattii  vveerrrraannnnoo  ccoonnsseerrvvaattii  ee  ggeessttiittii  lliimmiittaattaammeennttee  aall  ppeerriiooddoo  tteemmppoorraallee  lleeggaattoo  aallllaa  ffiinnaalliittàà  
iissttiittuuzziioonnaallee  ddeellll’’OOrrddiinnee;;  

  
33  iill  ttrraattttaammeennttoo  ppoottrràà  rriigguuaarrddaarree  aanncchhee  ddaattii  ppeerrssoonnaallii  rriieennttrraannttii  nneell  nnoovveerroo  ddeeii  ddaattii  

““sseennssiibbiillii““..  IInn  ttaallii  ccaassii,,  ttiippiiccaammeennttee  rriiccoonndduucciibbiillii  aallll’’eesspplleettaammeennttoo  ddii  pprraattiicchhee  ddii  nnaattuurraa  
eeccoonnoommiiccoo  ––  rreeddddiittuuaallee  ddeeii  pprrooffeessssiioonniissttii  iissccrriittttii  ((eess..  rreevviissiioonnee  ppaarrcceellllee))  ii  ddaattii  ppoottrraannnnoo  
eesssseerree  ooggggeettttoo  ddii  ttrraattttaammeennttoo  ssoolloo  ccoonn  iill  ccoonnsseennssoo  ssccrriittttoo  ddeellll’’iinntteerreessssaattoo;;  

  
44  ii  ddaattii  ddaaii  LLeeii  ffoorrnniittii  vveerrrraannnnoo  ttrraattttaattii  ppeerr  llaa  tteennuuttaa  ddeellll’’AAllbboo  pprrooffeessssiioonnaallee  iinn  ggiiuussttaa  

aapppplliiccaazziioonnee  ddeeggllii  aarrtt..llii  22  ee  88  ddeell  RRDD  nn°°  227755  ddeell  1111..0022..11992299,,  ttaallee  ttrraattttaammeennttoo,,  cchhee  
rriieennttrraavvaa  ggiiàà  nneeii  ccaassii  ddii  eesscclluussiioonnee  ddeell  ccoonnsseennssoo  pprreevviissttii  ddaallll’’aarrtt..  1122  ccoommmmaa  aa))  ddeellllaa  
LLeeggggee  nn°°  667755//11999966,,  vviieennee  eeffffeettttuuaattoo  ppeerr  ll’’eesseeccuuzziioonnee  ddii  ccoommppiittii  ddii  iinntteerreessssee  ppuubbbblliiccoo  oo  
ccoonnnneessssoo  aallll’’eesseerrcciizziioo  ddii  ppuubbbblliiccii  ppootteerrii;;  
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55  iill  ccoonnffeerriimmeennttoo  ddeeii  ddaattii  èè    aallttrreessìì  oobbbblliiggaattoorriioo  nneeii  ccoonnffrroonnttii  ddeellll’’EEPPPPII  ((EEnnttee  ddii  PPrreevviiddeennzzaa  
ddeeii  PPeerriittii  IInndduussttrriiaallii))  ppeerr  llee  ddoovvuuttee  ccoommuunniiccaazziioonnii  aannnnuuaallii  ddeellllee  vvaarriiaazziioonnii    iinntteerrccoorrssee  iinn  
vviirrttùù  ddeellll’’aarrtt..  1144  ddeelllloo  SSttaattuuttoo  ddeellll’’EEnnttee,,  ttaallee  ccoonnffeerriimmeennttoo,,  cchhee  rriieennttrraavvaa  ggiiàà  nneeii  ccaassii  ddii  
eesscclluussiioonnee  ddeell  ccoonnsseennssoo  pprreevviissttii  ddaallll’’aarrtt..  1122  ccoommmmaa  aa))  ddeellllaa  LLeeggggee  nn°°  667755//11999966,,  vviieennee  
eeffffeettttuuaattoo  ppeerr  ll’’eesseeccuuzziioonnee  ddii  ccoommppiittii  ddii  iinntteerreessssee  ppuubbbblliiccoo  oo  ccoonnnneessssoo  aallll’’eesseerrcciizziioo  ddii  
ppuubbbblliiccii  ppootteerrii;;  

  
66  iill  ccoonnffeerriimmeennttoo  ddeeii  ddaattii  èè  ffaaccoollttaattiivvoo,,  ee  ppoottrràà  eesssseerree  ccoommuunniiccaattoo  ssoolloo  pprreevviioo  ccoonnsseennssoo  

ssccrriittttoo  ddeellll’’iinntteerreessssaattoo,,  aa  ttuuttttii  ii  ssooggggeettttii,,  EEnnttii,,  AAssssoocciiaazziioonnii  eedd  AAzziieennddee  cchhee  ooppeerraannoo  nneeii  
sseettttoorrii  tteeccnniiccii  ddii  ppeerrttiinneennzzaa  aallllaa  ccaatteeggoorriiaa  ddeeii  PPeerriittii  IInndduussttrriiaallii  oorrggaanniizzzzaannddoo  ccoorrssii  ee//oo  
ccoonnvveeggnnii  tteeccnniiccii    ee//oo  eevveennttii  ffoorrmmaattiivvii  vvaalliiddii  ppeerr  ll’’ootttteenniimmeennttoo  ddeeii  CCFFPP  oobbbblliiggaattoorrii,,  
ssttaammppaannddoo  eedd  iinnvviiaannddoo  ppuubbbblliiccaazziioonnii  eedd  eeffffeettttuuaannddoo  ooggnnii  aallttrraa  aattttiivviittàà  ddii  iinntteerreessssee  ppeerr  llaa  
ddiivvuullggaazziioonnee  ee  ll’’aaccccrreesscciimmeennttoo  ddeellllee  ccoonnoosscceennzzee  ddii  ccoommppeetteennzzaa  ddeellllaa  ccaatteeggoorriiaa  ddeeii  
PPeerriittii  IInndduussttrriiaallii  oovvvveerroo,,  iinnttrraatttteennggoonnoo  aa  vvaarriioo  ttiittoolloo  rraappppoorrttii  ccoonn  qquueessttaa;;  

  
77  ii  ddaattii  ppeerrssoonnaallii  aa  LLeeii  rriiffeerriibbiillii  ssaarraannnnoo  ttrraattttaattii  ee//oo  ttrraassmmeessssii  ssoollttaannttoo  aaii  ssooggggeettttii  aaii  qquuaallii  llaa  

ccoommuunniiccaazziioonnee  èè  pprreevviissttaa  ppeerr  lleeggggee,,  ppeerr  ggllii  oobbbblliigghhii  iissttiittuuzziioonnaallii  ddii  ccuuii  aaii  ppuunnttii  44  ee  55  ddeellllaa  
pprreesseennttee  iinnffoorrmmaattiivvaa  ee  ssoolloo  iinn  ccaassoo  ddii  aauuttoorriizzzzaazziioonnee,,  aadd  EEnnttii,,  AAssssoocciiaazziioonnii  eedd  AAzziieennddee  
ddii  ccuuii  aall  ppuunnttoo  66  ppeerr  ii  ttrraattttaammeennttii  ccoorrrreellaattii;;  ttaallii  ssooggggeettttii,,  uuttiilliizzzzeerraannnnoo  ii  ddaattii  iinn  qquuaalliittàà  ddii  
““TTiittoollaarrii““  aaii  sseennssii  ddeellllaa  lleeggggee,,  ppeerrcciiòò  iinn  ppiieennaa  aauuttoonnoommiiaa,,  eesssseennddoo  eessttrraanneeii  aallll’’oorriiggiinnaarriioo  
ttrraattttaammeennttoo  eeffffeettttuuaattoo  pprreessssoo  qquueessttoo  OOrrddiinnee,,  ii  ddaattii  ppoottrraannnnoo  eesssseerree  ttrraassffeerriittii  aallll’’eesstteerroo,,  
aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellll’’UUnniioonnee  EEuurrooppeeaa  oo  iinn  ppaaeessii  eexxttrraa  UUEE  iinn  ccoonnffoorrmmiittàà  ee  nneeii  lliimmiittii  ddeell  
rreeggoollaammeennttoo;;  

  
88  iill  TTiittoollaarree  ddeell  ttrraattttaammeennttoo  èè  ll’’OOrrddiinnee  ddeeii  PPeerriittii  IInndduussttrriiaallii  ee  ddeeii  PPeerriittii  IInndduussttrriiaallii  LLaauurreeaattii  

ddeellllaa  pprroovviinncciiaa  ddii  SSiirraaccuussaa  ccoonn  sseeddee  iinn  AAuugguussttaa,,  nneellllaa  ppeerrssoonnaa  ddeell  PPrreessiiddeennttee  pprroo  
tteemmppoorree;;  

  
99  iill  RReessppoonnssaabbiillee  ddeell  ttrraattttaammeennttoo  ddeeii  ddaattii  ((RRTTDD))  eedd  iill  RReessppoonnssaabbiillee  ddeellllaa  pprrootteezziioonnee  ddeeii  

ddaattii  ((RRPPDD))  ssoonnoo  iinnddiivviidduuaattii  nneell  CCoonnssiigglliieerree  SSeeggrreettaarriioo  PPrroo  tteemmppoorree;;  
  

1100  aall  TTiittoollaarree  oo  aall  RReessppoonnssaabbiillee  ddeell  ttrraattttaammeennttoo  ddeeii  ddaattii  ppeerrssoonnaallii  LLeeii  ppoottrràà  rriivvoollggeerrssii  ppeerr  ffaarr  
vvaalleerree  ii  SSuuooii  ddiirriittttii..  IInn  ppaarrttiiccoollaarree  ssii  ppoottrràà  ootttteenneerree  ddaallll’’OOrrddiinnee  llaa  ccoonnffeerrmmaa  ddeellll’’eessiisstteennzzaa  
oo  nnoo  ddeeii  pprroopprrii  ddaattii  ppeerrssoonnaallii  ee  cchhee  ttaallii  ddaattii  vveennggaannoo  mmeessssii  aa  ddiissppoossiizziioonnee  iinn  ffoorrmmaa  
iinntteelllliiggiibbiillee;;  ll’’iinntteerreessssaattoo  ppuuòò  aallttrreessìì  cchhiieeddeerree  ddii  ccoonnoosscceerree  ll’’oorriiggiinnee  ddeeii  ddaattii  nnoonncchhèè  llaa  
llooggiiccaa  ee  llee  ffiinnaalliittàà  ssuu  ccuuii  ssii  bbaassaa  iill  ttrraattttaammeennttoo,,  ddii  ootttteenneerree  llaa  ccaanncceellllaazziioonnee,,  llaa  
ttrraassffoorrmmaazziioonnee  iinn  ffoorrmmaa  aannoonniimmaa  oo  iill  bbllooccccoo  ddeeii  ddaattii  ttrraattttaattii  iinn  vviioollaazziioonnee  ddii  lleeggggee  
nnoonncchhèè  ll’’aaggggiioorrnnaammeennttoo,,  llaa  rreettttiiffiiccaa  oo,,  ssee  vvii  èè  iinntteerreessssee,,  ll’’iinntteeggrraazziioonnee  ddeeii  ddaattii  eedd  
ooppppoorrssii,,  ppeerr  mmoottiivvii  lleeggiittttiimmii,,  aall  ttrraattttaammeennttoo  sstteessssoo..  
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NNeell  rriiccoorrddaarrLLee  cchhee  llaa  tteennuuttaa  ddeellll’’AAllbboo  PPrrooffeessssiioonnaallee  aavvvviieennee  iinn  bbaassee  aadd  uunn  oobbbblliiggoo  pprreevviissttoo  
ddaall  RRDD  ddeell  1111..0022..11992299,,  nn°°  227755    ee  cchhee  ppeerrttaannttoo  ppeerr  ttaallee  ttrraattttaammeennttoo  nnoonn  èè  rriicchhiieessttoo    iill  
ccoonnsseennssoo,,  ccoossìì  ccoommee  ggiiàà  pprreevviissttoo  aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..  1122    ccoommmmaa  aa))  ddeellllaa  lleeggggee  667755//9966,,  llee  
ffoorrnniiaammoo  iinn  aalllleeggaattoo    aallllaa  pprreesseennttee  iill  mmoodduulloo  ““MMaanniiffeessttaazziioonnee  ddii  ccoonnsseennssoo  ““  cchhee  vvoorrrràà  
rreessttiittuuiirrccii  aall  ppiiùù  pprreessttoo,,  aallll’’iinnddiirriizzzzoo  ee--mmaaiill  iinnffoo@@ppeerriinnddssiirraaccuussaa..iitt  ,,  iinnddiiccaannddoo  ccoonn  llee  ssuuee  
ooppzziioonnii  ssee  CCoonncceeddee  oo  NNoonn  ccoonncceeddee

  

    iill  ccoonnsseennssoo  aall  ttrraattttaammeennttoo  eedd  aallllaa    ddiiffffuussiioonnee  ddeeii  SSuuooii  
ddaattii  ppeerr  llee  uulltteerriioorrii  aattttiivviittàà  ggeessttiioonnaallii  ee//oo  pprroommoozziioonnaallii  ddii  ccuuii  aall    ppuunnttoo  66  ddeellllaa  pprreesseennttee  
iinnffoorrmmaattiivvaa..  

LLaa  mmaannccaattaa  rreessttiittuuzziioonnee  ddeell  mmoodduulloo  vveerrrràà  ccoonnssiiddeerraattaa  uunnaa  SSuuaa  nnoonn  ccoonncceessssiioonnee  
ddeellll’’aauuttoorriizzzzaazziioonnee  aall  ttrraattttaammeennttoo    ddeeii  ddaattii  ppeerr  ii  ffiinnii  pprroommoozziioonnaallii

  

  ee  ddii  ccoonnsseegguueennzzaa  ggllii  
sstteessssii  ssaarraannnnoo  ttrraattttaattii    ssoolloo  eedd  eesscclluussiivvaammeennttee    ppeerr    ggllii  oobbbblliigghhii  iissttiittuuzziioonnaallii  ((SSttaammppaa  ee  
ddiivvuullggaazziioonnee  ddeellll’’AAllbboo  PPrrooffeessssiioonnaallee  ––  VVaarriiaazziioonnii  EEPPPPII))  ee  nnoonn  vveerrrraannnnoo  ddiivvuullggaattii  aadd  aallccuunnaa  
aallttrraa  eennttiittàà,,  ppoonneennddoollaa  nneellllaa  ccoonnddiizziioonnee  ppiiùù  ccaauutteellaattiivvaa  aa  SSuuoo  ffaavvoorree..  

VVoogglliiaa  ggrraaddiirree  ddiissttiinnttii  ssaalluuttii..--  
  
  

PPeerr..  IInndd..  GGiiuusseeppppee  DDee  LLuuccaa        PPeerr..  IInndd..  RReennaattoo  AArreennaa  
((SSeeggrreettaarriioo))            ((PPrreessiiddeennttee))  
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