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RReeggoollaammeennttoo  ppeerr  ll’’aattttuuaazziioonnee  ddeell  RReeggoollaammeennttoo  UUEE  22001166//667799  
rreellaattiivvoo  aallllaa  pprrootteezziioonnee  ddeellllee  ppeerrssoonnee  ffiissiicchhee  ccoonn  rriigguuaarrddoo  aall  
ttrraattttaammeennttoo  ddeeii  ddaattii  ppeerrssoonnaallii    
  
  
AArrtt..  11    

OOggggeettttoo    

11..  IIll  pprreesseennttee  RReeggoollaammeennttoo  hhaa  ppeerr  ooggggeettttoo  mmiissuurree  pprroocceeddiimmeennttaallii  ee  rreeggoollee  ddii  ddeettttaagglliioo  aaii  ffiinnii  ddeellllaa  
mmiigglliioorree  ffuunnzziioonnaalliittàà  eedd  eeffffiiccaacciiaa  ddeellll’’aattttuuaazziioonnee  ddeell  RReeggoollaammeennttoo  UUEE  667799//22001166  ((ddii  sseegguuiittoo  iinnddiiccaattoo  
ccoonn  ““RReeggoollaammeennttoo””)),,  rreellaattiivvoo  aall  ttrraattttaammeennttoo  ddeeii  ddaattii  ppeerrssoonnaallii  ddeellll’’OOrrddiinnee  ddeeii  PPeerriittii  IInndduussttrriiaallii  ee  ddeeii  
PPeerriittii  IInndduussttrriiaallii  LLaauurreeaattii  ddeellllaa  PPrroovviinncciiaa  ddii  SSiirraaccuussaa..  

  
AArrtt..22    

TTiittoollaarree  ddeell  ttrraattttaammeennttoo    

11..  ll’’OOrrddiinnee  ddeeii  PPeerriittii  IInndduussttrriiaallii  ee  ddeeii  PPeerriittii  IInndduussttrriiaallii  LLaauurreeaattii  ddeellllaa  PPrroovviinncciiaa  ddii  SSiirraaccuussaa,,  
rraapppprreesseennttaattoo  aaii  ffiinnii  pprreevviissttii  ddaall  RReeggoollaammeennttoo  ddaall  PPrreessiiddeennttee  pprroo  tteemmppoorree,,  èè  iill  TTiittoollaarree  ddeell  
ttrraattttaammeennttoo  ddeeii  ddaattii  ppeerrssoonnaallii  rraaccccoollttii  oo  mmeennoo  iinn  bbaanncchhee  ddaattii,,  aauuttoommaattiizzzzaattee  oo  ccaarrttaacceeee  ((ddii  sseegguuiittoo  
iinnddiiccaattoo  ccoonn  ““TTiittoollaarree””))..  IIll  PPrreessiiddeennttee  ppuuòò  ddeelleeggaarree  llee  rreellaattiivvee  ffuunnzziioonnii  aa  DDiirriiggeennttee//RReessppoonnssaabbiillee  
PP..OO..  iinn  ppoosssseessssoo  ddii  aaddeegguuaattee  ccoommppeetteennzzee..    

22..  IIll  TTiittoollaarree  èè  rreessppoonnssaabbiillee  ddeell  rriissppeettttoo  ddeeii  pprriinncciippii  aapppplliiccaabbiillii  aall  ttrraattttaammeennttoo  ddii  ddaattii  ppeerrssoonnaallii  ssttaabbiilliittii  
ddaallll’’aarrtt..  55  ddeell  RReeggoollaammeennttoo::  lliicceeiittàà,,  ccoorrrreetttteezzzzaa  ee  ttrraassppaarreennzzaa;;  lliimmiittaazziioonnee  ddeellllaa  ffiinnaalliittàà;;  
mmiinniimmiizzzzaazziioonnee  ddeeii  ddaattii;;  eessaatttteezzzzaa;;  lliimmiittaazziioonnee  ddeellllaa  ccoonnsseerrvvaazziioonnee;;  iinntteeggrriittàà  ee  rriisseerrvvaatteezzzzaa..    

33..  IIll  TTiittoollaarree  mmeettttee  iinn  aattttoo  mmiissuurree  tteeccnniicchhee  eedd  oorrggaanniizzzzaattiivvee  aaddeegguuaattee  ppeerr  ggaarraannttiirree,,  eedd  eesssseerree  iinn  
ggrraaddoo  ddii  ddiimmoossttrraarree,,  cchhee  iill  ttrraattttaammeennttoo  ddii  ddaattii  ppeerrssoonnaallii  èè  eeffffeettttuuaattoo  iinn  mmooddoo  ccoonnffoorrmmee  aall  
RReeggoollaammeennttoo..  LLee  mmiissuurree  ssoonnoo  ddeeffiinniittee  ffiinn  ddaallllaa  ffaassee  ddii  pprrooggeettttaazziioonnee  ee  mmeessssee  iinn  aattttoo  ppeerr  aapppplliiccaarree  
iinn  mmooddoo  eeffffiiccaaccee  ii  pprriinncciippii  ddii  pprrootteezziioonnee  ddeeii  ddaattii  ee  ppeerr  aaggeevvoollaarree  ll’’eesseerrcciizziioo  ddeeii  ddiirriittttii  ddeellll’’iinntteerreessssaattoo  
ssttaabbiilliittii  ddaaggllii  aarrttiiccoollii  1155--2222  ddeell  RReeggoollaammeennttoo,,  nnoonncchhéé  llee  ccoommuunniiccaazziioonnii  ee  llee  iinnffoorrmmaazziioonnii  ooccccoorrrreennttii  
ppeerr  iill  lloorroo  eesseerrcciizziioo..    

44..  IIll  TTiittoollaarree  aaddoottttaa  mmiissuurree  aapppprroopprriiaattee  ppeerr  ffoorrnniirree  aallll’’iinntteerreessssaattoo::  

aa))  llee  iinnffoorrmmaazziioonnii  iinnddiiccaattee  ddaallll’’aarrtt..  1133  ddeell  RReeggoollaammeennttoo,,  qquuaalloorraa  ii  ddaattii  ppeerrssoonnaallii  ssiiaannoo  rraaccccoollttii  
pprreessssoo  lloo  sstteessssoo  iinntteerreessssaattoo;;  

bb))  llee  iinnffoorrmmaazziioonnii  iinnddiiccaattee  ddaallll’’aarrtt..  1144  ddeell  RReeggoollaammeennttoo,,  qquuaalloorraa  ii  ddaattii  ppeerrssoonnaallii  nnoonn  ssiiaannoo  ssttaattii  
ootttteennuuttii  pprreessssoo  lloo  sstteessssoo  iinntteerreessssaattoo..    

55..  NNeell  ccaassoo  iinn  ccuuii  uunn  ttiippoo  ddii  ttrraattttaammeennttoo,,  ssppeecciiee  ssee  pprreevveeddee  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  ll’’uussoo  ddii  nnuuoovvee  tteeccnnoollooggiiee,,  
ppoossssaa  pprreesseennttaarree  uunn  rriisscchhiioo  eelleevvaattoo  ppeerr  ii  ddiirriittttii  ee  llee  lliibbeerrttàà  ddeellllee  ppeerrssoonnee  ffiissiicchhee,,  iill  TTiittoollaarree  ddeevvee  
eeffffeettttuuaarree  uunnaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddeellll’’iimmppaattttoo  ddeell  ttrraattttaammeennttoo  ssuullllaa  pprrootteezziioonnee  ddeeii  ddaattii  ppeerrssoonnaallii  ((ddii  sseegguuiittoo  
iinnddiiccaattaa  ccoonn  ““DDPPIIAA””))  aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..  3355  ddeell  RReeggoollaammeennttoo,,  ccoonnssiiddeerraattii  llaa  nnaattuurraa,,  ll’’ooggggeettttoo,,  iill  
ccoonntteessttoo  ee  llee  ffiinnaalliittàà  ddeell  mmeeddeessiimmoo  ttrraattttaammeennttoo..    

66..  IIll  TTiittoollaarree,,  iinnoollttrree,,  pprroovvvveeddee  aa::    

aa))  ddeessiiggnnaarree  iill  RReessppoonnssaabbiillee  ddeell  ttrraattttaammeennttoo  nneellllaa  ppeerrssoonnaa  ddeell  SSeeggrreettaarriioo  pprroo  tteemmppoorree;;    

bb))  nnoommiinnaarree  iill  RReessppoonnssaabbiillee  ddeellllaa  pprrootteezziioonnee  ddeeii  ddaattii..    
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AArrtt..33    

FFiinnaalliittàà  ddeell  ttrraattttaammeennttoo    

11..  II  ttrraattttaammeennttii  ssoonnoo  ccoommppiiuuttii  ddaallll’’OOrrddiinnee  ppeerr  llee  sseegguueennttii  ffiinnaalliittàà::    

aa))    ll’’eesseeccuuzziioonnee  ddii  ccoommppiittii  ddii  iinntteerreessssee  ppuubbbblliiccoo  oo  ccoonnnneessssii  aallll’’eesseerrcciizziioo  ddii  ppuubbbblliiccii  ppootteerrii..  

RRiieennttrraannoo  iinn  qquueessttoo  aammbbiittoo  ii  ttrraattttaammeennttii  ccoommppiiuuttii  ppeerr::    

--  ll’’eesseerrcciizziioo  ddeellllee  ffuunnzziioonnii  aammmmiinniissttrraattiivvee  cchhee  rriigguuaarrddaannoo  ggllii  iissccrriittttii  aallll’’aallbboo  ppeerr  llee  ffiinnaalliittàà  
iissttiittuuzziioonnaallii  ddeellll’’oorrddiinnee  ((aa  ttiittoolloo  eesseemmpplliiffiiccaattiivvoo  iissccrriizziioonnee,,  ttrraassffeerriimmeennttoo,,  ccaanncceellllaazziioonnee,,  
ffoorrmmaazziioonnee  pprrooffeessssiioonnaallee));;  

--  iill  ttrraattttaammeennttoo  ddeeii  ddaattii  ddeetteennuuttii  ddaall  CCoonnssiigglliioo  ddii  DDiisscciipplliinnaa  tteerrrriittoorriiaallee  pprreessssoo  ll’’OOrrddiinnee  ppeerr  
ffiinnaalliittàà  ddii  nnaattuurraa  ddiisscciipplliinnaarree;;  

--  ll’’eesseerrcciizziioo  ddii  uulltteerriioorrii  ffuunnzziioonnii  aammmmiinniissttrraattiivvee  aaffffiiddaattee  aallll’’OOrrddiinnee  iinn  bbaassee  aallllaa  vviiggeennttee  
lleeggiissllaazziioonnee..  

LLaa  ffiinnaalliittàà  ddeell  ttrraattttaammeennttoo  èè  ssttaabbiilliittaa  ddaallllaa  ffoonnttee  nnoorrmmaattiivvaa  cchhee  lloo  ddiisscciipplliinnaa;;

bb))      ll’’aaddeemmppiimmeennttoo  ddii  oobbbblliigghhii  lleeggaallii  ccuuii  èè  ssooggggeettttoo  ll’’OOrrddiinnee..    
    

cc))      ll’’eesseeccuuzziioonnee  ddii  uunn  ccoonnttrraattttoo  ccoonn  ssooggggeettttii  iinntteerreessssaattii;;    

dd))  ppeerr  ssppeecciiffiicchhee  ffiinnaalliittàà  ddiivveerrssee  ddaa  qquueellllee  ddii  ccuuii  aaii  pprreecceeddeennttii  ppuunnttii,,  ppuurrcchhéé  ll’’iinntteerreessssaattoo  eesspprriimmaa  iill  
ccoonnsseennssoo  aall  ttrraattttaammeennttoo..    

  
AArrtt..44    

RReessppoonnssaabbiillee  ddeell  ttrraattttaammeennttoo  --  RRTTDD  

11..  IIll  SSeeggrreettaarriioo  pprroo  tteemmppoorree  èè  ddeessiiggnnaattoo  RReessppoonnssaabbiillee  ddeell  ttrraattttaammeennttoo  ddeellllaa  bbaannccaa  ddaattii  iinn  
ppoosssseessssoo  ddeellll’’OOrrddiinnee..  IIll  RReessppoonnssaabbiillee  ddeevvee  eesssseerree  iinn  ggrraaddoo  ddii  ooffffrriirree  ggaarraannzziiee  ssuuffffiicciieennttii  iinn  tteerrmmiinnii  
ddii  ccoonnoosscceennzzaa  ssppeecciiaalliissttiiccaa,,  eessppeerriieennzzaa,,  ccaappaacciittàà  eedd  aaffffiiddaabbiilliittàà,,  ppeerr  mmeetttteerree  iinn  aattttoo  llee  mmiissuurree  
tteeccnniicchhee  ee  oorrggaanniizzzzaattiivvee  ddii  ccuuii  aallll’’aarrtt..  66  rriivvoollttee  aa  ggaarraannttiirree  cchhee  ii  ttrraattttaammeennttii  ssiiaannoo  eeffffeettttuuaattii  iinn  
ccoonnffoorrmmiittàà  aall  RReeggoollaammeennttoo..    

22..  IIll  TTiittoollaarree  ppuuòò  aavvvvaalleerrssii,,  ppeerr  iill  ttrraattttaammeennttoo  ddii  ddaattii,,  aanncchhee  sseennssiibbiillii,,  ddii  ssooggggeettttii  ppuubbbblliiccii  oo  pprriivvaattii  
cchhee,,  iinn  qquuaalliittàà  ddii  rreessppoonnssaabbiillii  ddeell  ttrraattttaammeennttoo,,  ffoorrnniissccaannoo  llee  ggaarraannzziiee  ddii  ccuuii  aall  ccoommmmaa  11,,  ssttiippuullaannddoo  
aattttii  ggiiuurriiddiiccii  iinn  ffoorrmmaa  ssccrriittttaa,,  cchhee  ssppeecciiffiiccaannoo  llaa  ffiinnaalliittàà  ppeerrsseegguuiittaa,,  llaa  ttiippoollooggiiaa  ddeeii  ddaattii,,  llaa  dduurraattaa  ddeell  
ttrraattttaammeennttoo,,  ggllii  oobbbblliigghhii  ee  ii  ddiirriittttii  ddeell  rreessppoonnssaabbiillee  ddeell  ttrraattttaammeennttoo  ee  llee  mmooddaalliittàà  ddii  ttrraattttaammeennttoo..    

33..  GGllii  aattttii  cchhee  ddiisscciipplliinnaannoo  iill  rraappppoorrttoo  ttrraa  iill  TTiittoollaarree  eedd  iill  RReessppoonnssaabbiillee  ddeell  ttrraattttaammeennttoo  ddeevvoonnoo  iinn  
ppaarrttiiccoollaarree  ccoonntteenneerree  qquuaannttoo  pprreevviissttoo  ddaallll’’aarrtt..  2288,,  pp..  33,,  ddeell  RReeggoollaammeennttoo;;  ttaallii  aattttii  ppoossssoonnoo  aanncchhee  
bbaassaarrssii  ssuu  ccllaauussoollee  ccoonnttrraattttuuaallii  ttiippoo  aaddoottttaattee  ddaall  GGaarraannttee  ppeerr  llaa  pprrootteezziioonnee  ddeeii  ddaattii  ppeerrssoonnaallii  
ooppppuurree  ddaallllaa  CCoommmmiissssiioonnee  eeuurrooppeeaa..    

44..  EE’’  ccoonnsseennttiittaa  llaa  nnoommiinnaa  ddii  uunn  ssuubb--rreessppoonnssaabbiillee  ddeell  ttrraattttaammeennttoo  ddaa  ppaarrttee  ddeell  RReessppoonnssaabbiillee  ddeell  
ttrraattttaammeennttoo  ppeerr  ssppeecciiffiicchhee  aattttiivviittàà  ddii  ttrraattttaammeennttoo,,  nneell  rriissppeettttoo  ddeeggllii  sstteessssii  oobbbblliigghhii  ccoonnttrraattttuuaallii  cchhee  
lleeggaannoo  iill  TTiittoollaarree  eedd  iill  RReessppoonnssaabbiillee;;  llee  ooppeerraazziioonnii  ddii  ttrraattttaammeennttoo  ppoossssoonnoo  eesssseerree  eeffffeettttuuaattee  ssoolloo  ddaa  
iinnccaarriiccaattii  cchhee  ooppeerraannoo  ssoottttoo  llaa  ddiirreettttaa  aauuttoorriittàà  ddeell  RReessppoonnssaabbiillee  aatttteenneennddoossii  aallllee  iissttrruuzziioonnii  lloorroo  
iimmppaarrttiittee  cchhee  iinnddiivviidduuaannoo  ssppeecciiffiiccaattaammeennttee  ll’’aammbbiittoo  ddeell  ttrraattttaammeennttoo  ccoonnsseennttiittoo..  IIll  RReessppoonnssaabbiillee  
rriissppoonnddee,,  aanncchhee  ddiinnaannzzii  aall  TTiittoollaarree,,  ddeellll’’ooppeerraattoo  ddeell  ssuubb--rreessppoonnssaabbiillee  aanncchhee  aaii  ffiinnii  ddeell  rriissaarrcciimmeennttoo  
ddii  eevveennttuuaallii  ddaannnnii  ccaauussaattii  ddaall  ttrraattttaammeennttoo,,  ssaallvvoo  ddiimmoossttrrii  cchhee  ll’’eevveennttoo  ddaannnnoossoo  nnoonn  ggllii  èè  iinn  aallccuunn  
mmooddoo  iimmppuuttaabbiillee  ee  cchhee  hhaa  vviiggiillaattoo  iinn  mmooddoo  aaddeegguuaattoo  ssuullll’’ooppeerraattoo  ddeell  ssuubb--rreessppoonnssaabbiillee..    

55..  IIll  RReessppoonnssaabbiillee  ddeell  ttrraattttaammeennttoo  ggaarraannttiissccee  cchhee  cchhiiuunnqquuee  aaggiissccaa  ssoottttoo  llaa  ssuuaa  aauuttoorriittàà  eedd  aabbbbiiaa  
aacccceessssoo  aa  ddaattii  ppeerrssoonnaallii  ssiiaa  iinn  ppoosssseessssoo  ddii  aappppoossiittaa  ffoorrmmaazziioonnee  eedd  iissttrruuzziioonnee  ee  ssii  ssiiaa  iimmppeeggnnaattoo  
aallllaa  rriisseerrvvaatteezzzzaa  oo  aabbbbiiaa  uunn  aaddeegguuaattoo  oobbbblliiggoo  lleeggaallee  ddii  rriisseerrvvaatteezzzzaa..    



      
  

  
  

33  

66..  IIll  RReessppoonnssaabbiillee  ddeell  ttrraattttaammeennttoo  ddeeii  ddaattii  pprroovvvveeddee,,  ppeerr  iill  pprroopprriioo  aammbbiittoo  ddii  ccoommppeetteennzzaa,,  aa  ttuuttttee  llee  
aattttiivviittàà  pprreevviissttee  ddaallllaa  lleeggggee  ee  aa  ttuuttttii  ii  ccoommppiittii  aaffffiiddaattiiggllii  ddaall  TTiittoollaarree,,  aannaalliittiiccaammeennttee  ssppeecciiffiiccaattii  ddaall  
pprreesseennttee  rreeggoollaammeennttoo,,  eedd  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  pprroovvvveeddee::    

--  aallllaa  tteennuuttaa  ddeell  rreeggiissttrroo  ddeellllee  aattttiivviittàà  ddii  ttrraattttaammeennttoo  ssvvoollttee  ppeerr  ccoonnttoo  ddeell  TTiittoollaarree  ((oovvee  nneecceessssaarriioo));;    

--  aallll’’aaddoozziioonnee  ddii  iiddoonneeee  mmiissuurree  tteeccnniicchhee  ee  oorrggaanniizzzzaattiivvee  aaddeegguuaattee  ppeerr  ggaarraannttiirree  llaa  ssiiccuurreezzzzaa  ddeeii  
ttrraattttaammeennttii;;    

--  aallllaa  sseennssiibbiilliizzzzaazziioonnee  eedd  aallllaa  ffoorrmmaazziioonnee  ddeell  ppeerrssoonnaallee  cchhee  ppaarrtteecciippaa  aaii  ttrraattttaammeennttii  eedd  aallllee  
ccoonnnneessssee  aattttiivviittàà  ddii  ccoonnttrroolllloo;;    

--  aadd  aassssiisstteerree  iill  TTiittoollaarree  nneellllaa  ccoonndduuzziioonnee  ddeellllaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddeellll’’iimmppaattttoo  ssuullllaa  pprrootteezziioonnee  ddeeii  ddaattii  ((ddii  
sseegguuiittoo  iinnddiiccaattaa  ccoonn  ““DDPPIIAA””))  ffoorrnneennddoo  aalllloo  sstteessssoo  ooggnnii  iinnffoorrmmaazziioonnee  ddii  ccuuii  èè  iinn  ppoosssseessssoo;;    

--  aadd  iinnffoorrmmaarree  iill  TTiittoollaarree,,  sseennzzaa  iinnggiiuussttiiffiiccaattoo  rriittaarrddoo,,  ddeellllaa  ccoonnoosscceennzzaa  ddii  ccaassii  ddii  vviioollaazziioonnee  ddeeii  ddaattii  
ppeerrssoonnaallii  ((ccdd..  ““ddaattaa  bbrreeaacchh””)),,  ppeerr  llaa  ssuucccceessssiivvaa  nnoottiiffiiccaa  ddeellllaa  vviioollaazziioonnee  aall  GGaarraannttee  PPrriivvaaccyy,,  nneell  
ccaassoo  cchhee  iill  TTiittoollaarree  sstteessssoo  rriitteennggaa  pprroobbaabbiillee  cchhee  ddaallllaa  vviioollaazziioonnee  ddeeii  ddaattii  ppoossssaannoo  ddeerriivvaarree  rriisscchhii  
ppeerr  ii  ddiirriittttii  ee  llee  lliibbeerrttàà  ddeeggllii  iinntteerreessssaattii..    

77..    IIll  SSeeggrreettaarriioo  pprroo  tteemmppoorree,,  nneellllaa  qquuaalliittàà  ddeessiiggnnaattaa  ddii  RReessppoonnssaabbiillee  ddeell  ttrraattttaammeennttoo  ddeeii  ddaattii,,  
rriillaasscciiaa  aall  TTiittoollaarree,,  iinn  ccoonnccoommiittaannzzaa  aallll’’iinniizziioo  ddeell  mmaannddaattoo  ccoonnssiilliiaarree,,  ll’’aacccceettttaazziioonnee  ddeellllaa  ssuuddddeettttaa  
iinnddiivviidduuaazziioonnee  ee  nnoommiinnaa..  

88..    TTuuttttii  ii  CCoonnssiigglliieerrii  pprroo  tteemmppoorree,,  nneellllaa  ffaaccoollttàà  ooggggeettttiivvaa  ddii  aacccceeddeerree  aaii  ddaattii  iinn  ppoosssseessssoo  ddeellll’’OOrrddiinnee  
eedd  ooppeerraarree  aall  ppaarrii  ddii  iinnccaarriiccaattii  aall  ttrraattttaammeennttoo,,  rriillaasscciiaannoo  aall  RReessppoonnssaabbiillee,,  iinn  ccoonnccoommiittaannzzaa  aallll’’iinniizziioo  
ddeell  mmaannddaattoo  ccoonnssiilliiaarree,,  uunnaa  ddiicchhiiaarraazziioonnee  iimmppeeggnnaattiivvaa  aallllaa  rriisseerrvvaatteezzzzaa  ee  aadd  ooppeerraarree  aatttteenneennddoossii  
aallllee  iissttrruuzziioonnii  iimmppaarrttiittee..  

  
AArrtt..55    

RReessppoonnssaabbiillee  ddeellllaa  pprrootteezziioonnee  ddaattii  --  RRPPDD  

11..  IIll  RReessppoonnssaabbiillee  ddeellllaa  pprrootteezziioonnee  ddeeii  ddaattii  ((iinn  sseegguuiittoo  iinnddiiccaattoo  ccoonn  ““RRPPDD””))  èè  iinnddiivviidduuaattoo  nneellllaa  ffiigguurraa  
ddeell  SSeeggrreettaarriioo  pprroo  tteemmppoorree    
((NNoottaa  --  RReessppoonnssaabbiillee  ddeell  ttrraattttaammeennttoo  ee  RReessppoonnssaabbiillee  ppeerr  llaa  pprrootteezziioonnee  ddeeii  ddaattii  ssoonnoo  iinnddiivviidduuaattii  nneellllaa  mmeeddeessiimmaa  ffiigguurraa  
oorrggaanniizzzzaattiivvaa  ddeell  SSeeggrreettaarriioo  pprroo  tteemmppoorree  ddeellll’’OOrrddiinnee  pprrooffeessssiioonnaallee,,  iinn  vviirrttùù  ddeellllee  mmooddeessttee  ddiimmeennssiioonnii  ddeellllaa  ssttrruuttttuurraa,,  ppeerr  
nnoonn  ggrraavvaarrllaa  ee//oo  rreennddeerrllaa  sspprrooppoossiittaattaa  rriissppeettttoo  aaii  bbeenneeffiiccii  oorrggaanniizzzzaattiivvii  cchhee  ssii  iinntteennddee  rraaggggiiuunnggeerree))..  

22..  IIll  RRPPDD  èè  iinnccaarriiccaattoo  ddeeii  sseegguueennttii  ccoommppiittii::    

aa))  iinnffoorrmmaarree  ee  ffoorrnniirree  ccoonnssuulleennzzaa  aall  TTiittoollaarree  eedd  aall  RReessppoonnssaabbiillee  ddeell  ttrraattttaammeennttoo  nnoonncchhéé  aaii  
ddiippeennddeennttii  cchhee  eesseegguuoonnoo  iill  ttrraattttaammeennttoo  iinn  mmeerriittoo  aaggllii  oobbbblliigghhii  ddeerriivvaannttii  ddaall  RReeggoollaammeennttoo  ee  ddaallllee  
aallttrree  nnoorrmmaattiivvee  rreellaattiivvee  aallllaa  pprrootteezziioonnee  ddeeii  ddaattii..  IInn  ttaall  sseennssoo  iill  RRPPDD  ppuuòò  iinnddiiccaarree  aall  TTiittoollaarree  ee//oo  aall  
RReessppoonnssaabbiillee  ddeell  ttrraattttaammeennttoo  ii  sseettttoorrii  ffuunnzziioonnaallii  aaii  qquuaallii  rriisseerrvvaarree  uunn  aauuddiitt  iinntteerrnnoo  oo  eesstteerrnnoo  iinn  tteemmaa  
ddii  pprrootteezziioonnee  ddeeii  ddaattii,,  llee  aattttiivviittàà  ddii  ffoorrmmaazziioonnee  iinntteerrnnaa  ppeerr  iill  ppeerrssoonnaallee  cchhee  ttrraattttaa  ddaattii  ppeerrssoonnaallii,,  ee  aa  
qquuaallii  ttrraattttaammeennttii  ddeeddiiccaarree  mmaaggggiioorrii  rriissoorrssee  ee  tteemmppoo  iinn  rreellaazziioonnee  aall  rriisscchhiioo  rriissccoonnttrraattoo;;    

bb))  ssoorrvveegglliiaarree  ll’’oosssseerrvvaannzzaa  ddeell  RReeggoollaammeennttoo  ee  ddeellllee  aallttrree  nnoorrmmaattiivvee  rreellaattiivvee  aallllaa  pprrootteezziioonnee  ddeeii  
ddaattii,,  ffeerrmmoo  rreessttaannddoo  llee  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ddeell  TTiittoollaarree  ee  ddeell  RReessppoonnssaabbiillee  ddeell  ttrraattttaammeennttoo..  FFaannnnoo  ppaarrttee  
ddii  qquueessttii  ccoommppiittii  llaa  rraaccccoollttaa  ddii  iinnffoorrmmaazziioonnii  ppeerr  iinnddiivviidduuaarree  ii  ttrraattttaammeennttii  ssvvoollttii,,  ll’’aannaalliissii  ee  llaa  vveerriiffiiccaa  
ddeeii  ttrraattttaammeennttii  iinn  tteerrmmiinnii  ddii  lloorroo  ccoonnffoorrmmiittàà,,  ll’’aattttiivviittàà  ddii  iinnffoorrmmaazziioonnee,,  ccoonnssuulleennzzaa  ee  iinnddiirriizzzzoo  nneeii  
ccoonnffrroonnttii  ddeell  TTiittoollaarree  ee  ddeell  RReessppoonnssaabbiillee  ddeell  ttrraattttaammeennttoo;;    

cc))  ssoorrvveegglliiaarree  ssuullllee  aattttrriibbuuzziioonnii  ddeellllee  rreessppoonnssaabbiilliittàà,,  ssuullllee  aattttiivviittàà  ddii  sseennssiibbiilliizzzzaazziioonnee,,  ffoorrmmaazziioonnee  ee  
ccoonnttrroolllloo  ppoossttee  iinn  eesssseerree  ddaall  TTiittoollaarree  ee  ddaall  RReessppoonnssaabbiillee  ddeell  ttrraattttaammeennttoo;;    

dd))  ffoorrnniirree,,  ssee  rriicchhiieessttoo,,  uunn  ppaarreerree  iinn  mmeerriittoo  aallllaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddii  iimmppaattttoo  ssuullllaa  pprrootteezziioonnee  ddeeii  ddaattii  
((DDPPIIAA))  ee  ssoorrvveegglliiaarrnnee  lloo  ssvvoollggiimmeennttoo..  IIll  TTiittoollaarree,,  iinn  ppaarrttiiccoollaarree,,  ssii  ccoonnssuullttaa  ccoonn  iill  RRPPDD  iinn  mmeerriittoo  aa::  
ssee  ccoonndduurrrree  oo  mmeennoo  uunnaa  DDPPIIAA;;  qquuaallee  mmeettooddoollooggiiaa  aaddoottttaarree  nneell  ccoonndduurrrree  uunnaa  DDPPIIAA;;  ssee  ccoonndduurrrree  llaa  
DDPPIIAA  ccoonn  llee  rriissoorrssee  iinntteerrnnee  oovvvveerroo  eesstteerrnnaalliizzzzaannddoollaa;;  qquuaallii  ssaallvvaagguuaarrddiiee  aapppplliiccaarree,,  ccoommpprreessee  
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mmiissuurree  tteeccnniicchhee  ee  oorrggaanniizzzzaattiivvee,,  ppeerr  aatttteennuuaarree  ii  rriisscchhii  ddeellllee  ppeerrssoonnee  iinntteerreessssaattee;;  ssee  llaa  DDPPIIAA  ssiiaa  
ssttaattaa  ccoonnddoottttaa  ccoorrrreettttaammeennttee  oo  mmeennoo  ee  ssee  llee  ccoonncclluussiioonnii  rraaggggiiuunnttee  ((pprroocceeddeerree  oo  mmeennoo  ccoonn  iill  
ttrraattttaammeennttoo,,  ee  qquuaallii  ssaallvvaagguuaarrddiiee  aapppplliiccaarree))  ssiiaannoo  ccoonnffoorrmmii  aall  RReeggoollaammeennttoo;;    

ee))  ccooooppeerraarree  ccoonn  iill  GGaarraannttee  ppeerr  llaa  pprrootteezziioonnee  ddeeii  ddaattii  ppeerrssoonnaallii  ee  ffuunnggeerree  ddaa  ppuunnttoo  ddii  ccoonnttaattttoo  ppeerr  
ddeettttaa  AAuuttoorriittàà  ppeerr  qquueessttiioonnii  ccoonnnneessssee  aall  ttrraattttaammeennttoo,,  ttrraa  ccuuii  llaa  ccoonnssuullttaazziioonnee  pprreevveennttiivvaa  ddii  ccuuii  
aallll’’aarrtt..  3366  ddeell  RReeggoollaammeennttoo,,  eedd  eeffffeettttuuaarree,,  ssee  ddeell  ccaassoo,,  ccoonnssuullttaazziioonnii  rreellaattiivvaammeennttee  aa  ooggnnii  aallttrraa  
qquueessttiioonnee..  AA  ttaallii  ffiinnii,,  iill  nnoommiinnaattiivvoo  ddeell  RRPPDD  èè  ccoommuunniiccaattoo  ddaall  TTiittoollaarree  ee//oo  ddaall  RReessppoonnssaabbiillee  ddeell  
ttrraattttaammeennttoo  aall  GGaarraannttee;;    

ff))  llaa  tteennuuttaa  ddeell  rreeggiissttrroo  ee  ddeellllee  vvaalluuttaazziioonnii  ddii  ccuuii  aaii  ssuucccceessssiivvii  aarrtttt..  77  ee  88  llaaddddoovvee  nneecceessssaarrii;;    

gg))  aallttrrii  ccoommppiittii  ee  ffuunnzziioonnii  aa  ccoonnddiizziioonnee  cchhee  iill  TTiittoollaarree  oo  iill  RReessppoonnssaabbiillee  ddeell  ttrraattttaammeennttoo  ssii  aassssiiccuurriinnoo  
cchhee  ttaallii  ccoommppiittii  ee  ffuunnzziioonnii  nnoonn  ddiiaannoo  aaddiittoo  aa  uunn  ccoonnfflliittttoo  ddii  iinntteerreessssii..  LL’’aasssseennzzaa  ddii  ccoonnfflliittttii  ddii  iinntteerreessssii  
èè  ssttrreettttaammeennttee  ccoonnnneessssaa  aaggllii  oobbbblliigghhii  ddii  iinnddiippeennddeennzzaa  ddeell  RRPPDD..    

22..  IIll  TTiittoollaarree  eedd  iill  RReessppoonnssaabbiillee  ddeell  ttrraattttaammeennttoo  aassssiiccuurraannoo  cchhee  iill  RRPPDD  ssiiaa  tteemmppeessttiivvaammeennttee  ee  
aaddeegguuaattaammeennttee  ccooiinnvvoollttoo  iinn  ttuuttttee  llee  qquueessttiioonnii  rriigguuaarrddaannttii  llaa  pprrootteezziioonnee  ddeeii  ddaattii  ppeerrssoonnaallii..  AA  ttaall  ffiinnee::  

--  iill  RRPPDD  ddeevvee  ddiissppoorrrree  tteemmppeessttiivvaammeennttee  ddii  ttuuttttee  llee  iinnffoorrmmaazziioonnii  ppeerrttiinneennttii  ssuullllee  ddeecciissiioonnii  cchhee  
iimmppaattttaannoo  ssuullllaa  pprrootteezziioonnee  ddeeii  ddaattii,,  iinn  mmooddoo  ddaa  ppootteerr  rreennddeerree  uunnaa  ccoonnssuulleennzzaa  iiddoonneeaa,,  ssccrriittttaa  oodd  
oorraallee;;    

--  iill  ppaarreerree  ddeell  RRPPDD  ssuullllee  ddeecciissiioonnii  cchhee  iimmppaattttaannoo  ssuullllaa  pprrootteezziioonnee  ddeeii  ddaattii  èè  oobbbblliiggaattoorriioo  mmaa  nnoonn  
vviinnccoollaannttee..  NNeell  ccaassoo  iinn  ccuuii  llaa  ddeecciissiioonnee  aassssuunnttaa  ddeetteerrmmiinnaa  ccoonnddoottttee  ddiiffffoorrmmii  ddaa  qquueellllee  
rraaccccoommaannddaattee  ddaall  RRPPDD,,  èè  nneecceessssaarriioo  mmoottiivvaarree  ssppeecciiffiiccaammeennttee  ttaallee  ddeecciissiioonnee;;    

--  iill  RRPPDD  ddeevvee  eesssseerree  ccoonnssuullttaattoo  tteemmppeessttiivvaammeennttee  qquuaalloorraa  ssii  vveerriiffiicchhii  uunnaa  vviioollaazziioonnee  ddeeii  ddaattii  oo  uunn  
aallttrroo  iinncciiddeennttee..    

33..  NNeelllloo  ssvvoollggiimmeennttoo  ddeeii  ccoommppiittii  aaffffiiddaattiiggllii  iill  RRPPDD  ddeevvee  ddeebbiittaammeennttee  ccoonnssiiddeerraarree  ii  rriisscchhii  iinneerreennttii  aall  
ttrraattttaammeennttoo,,  tteennuuttoo  ccoonnttoo  ddeellllaa  nnaattuurraa,,  ddeellll’’aammbbiittoo  ddii  aapppplliiccaazziioonnee,,  ddeell  ccoonntteessttoo  ee  ddeellllee  ffiinnaalliittàà  ddeell  
mmeeddeessiimmoo..  IInn  ttaall  sseennssoo  iill  RRPPDD::    

aa))  pprroocceeddee  aadd  uunnaa  mmaappppaattuurraa  ddeellllee  aarreeee  ddii  aattttiivviittàà  vvaalluuttaannddoonnee  iill  ggrraaddoo  ddii  rriisscchhiioo  iinn  tteerrmmiinnii  ddii  
pprrootteezziioonnee  ddeeii  ddaattii;;    

bb))  ddeeffiinniissccee  uunn  oorrddiinnee  ddii  pprriioorriittàà  nneellll’’aattttiivviittàà  ddaa  ssvvoollggeerree  --  oovvvveerroo  uunn  ppiiaannoo  ddii  aattttiivviittàà  --  iinncceennttrraannddoollaa  
ssuullllee  aarreeee  ddii  aattttiivviittàà  cchhee  pprreesseennttaannoo  mmaaggggiioorrii  rriisscchhii  iinn  tteerrmmiinnii  ddii  pprrootteezziioonnee  ddeeii  ddaattii,,  ddaa  ccoommuunniiccaarree  
aall  TTiittoollaarree  eedd  aall  RReessppoonnssaabbiillee  ddeell  ttrraattttaammeennttoo..    

44..  IIll  RRPPDD  ddiissppoonnee  ddii  aauuttoonnoommiiaa  ee  rriissoorrssee  ssuuffffiicciieennttii  aa  ssvvoollggeerree  iinn  mmooddoo  eeffffiiccaaccee  ii  ccoommppiittii  aattttrriibbuuiittii,,  
tteennuuttoo  ccoonnttoo  ddeellllee  ddiimmeennssiioonnii  oorrggaanniizzzzaattiivvee  ee  ddeellllee  ccaappaacciittàà  ddii  bbiillaanncciioo  ddeellll’’EEnnttee..    

55..  LLaa  ffiigguurraa  ddii  RRPPDD  èè  iinnccoommppaattiibbiillee  ccoonn  cchhii  ddeetteerrmmiinnaa  llee  ffiinnaalliittàà  oo  ii  mmeezzzzii  ddeell  ttrraattttaammeennttoo;;  iinn  
ppaarrttiiccoollaarree,,  rriissuullttaannoo  ccoonn  llaa  sstteessssaa  iinnccoommppaattiibbiillii::    

--  iill  RReessppoonnssaabbiillee  ppeerr  llaa  pprreevveennzziioonnee  ddeellllaa  ccoorrrruuzziioonnee  ee  ppeerr  llaa  ttrraassppaarreennzzaa;;    

--  qquuaalluunnqquuee  iinnccaarriiccoo  oo  ffuunnzziioonnee  cchhee  ccoommppoorrttaa  llaa  ddeetteerrmmiinnaazziioonnee  ddii  ffiinnaalliittàà  oo  mmeezzzzii  ddeell  ttrraattttaammeennttoo..  

66..  IIll  TTiittoollaarree  eedd  iill  RReessppoonnssaabbiillee  ddeell  ttrraattttaammeennttoo  ffoorrnniissccoonnoo  aall  RRPPDD  llee  rriissoorrssee  nneecceessssaarriiee  ppeerr  
aassssoollvveerree  ii  ccoommppiittii  aattttrriibbuuiittii  ee  ppeerr  aacccceeddeerree  aaii  ddaattii  ppeerrssoonnaallii  eedd  aaii  ttrraattttaammeennttii..  IInn  ppaarrttiiccoollaarree  èè  
aassssiiccuurraattoo  aall  RRPPDD::    

--  tteemmppoo  ssuuffffiicciieennttee  ppeerr  ll’’eesspplleettaammeennttoo  ddeeii  ccoommppiittii  aaffffiiddaattii  aall  RRPPDD;;    

--  ssuuppppoorrttoo  aaddeegguuaattoo  iinn  tteerrmmiinnii  ddii  iinnffrraassttrruuttttuurree  ((aattttrreezzzzaattuurree,,  ssttrruummeennttaazziioonnee));;    

--  ccoommuunniiccaazziioonnee  uuffffiicciiaallee  ddeellllaa  nnoommiinnaa  aa  ttuuttttoo  iill  ppeerrssoonnaallee,,  iinn  mmooddoo  ddaa  ggaarraannttiirree  cchhee  llaa  ssuuaa  
pprreesseennzzaa  ee  llee  ssuuee  ffuunnzziioonnii  ssiiaannoo  nnoottee  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellll’’EEnnttee;;    

--  aacccceessssoo  ggaarraannttiittoo  aaii  sseettttoorrii  ffuunnzziioonnaallii  ddeellll’’EEnnttee  ccoossìì  ddaa  ffoorrnniirrggllii  ssuuppppoorrttoo,,  iinnffoorrmmaazziioonnii  ee  iinnppuutt  
eesssseennzziiaallii..    
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77..  IIll  RRPPDD  ooppeerraa  iinn  ppoossiizziioonnee  ddii  aauuttoonnoommiiaa  nneelllloo  ssvvoollggiimmeennttoo  ddeeii  ccoommppiittii  aalllloo  sstteessssoo  aattttrriibbuuiittii;;  iinn  
ppaarrttiiccoollaarree,,  nnoonn  ddeevvee  rriicceevveerree  iissttrruuzziioonnii  iinn  mmeerriittoo  aall  lloorroo  ssvvoollggiimmeennttoo  nnéé  ssuullll’’iinntteerrpprreettaazziioonnee  ddaa  ddaarree  
aa  uunnaa  ssppeecciiffiiccaa  qquueessttiioonnee  aattttiinneennttee  aallllaa  nnoorrmmaattiivvaa  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  pprrootteezziioonnee  ddeeii  ddaattii..  IIll  RRPPDD  nnoonn  ppuuòò  
eesssseerree  rriimmoossssoo  oo  ppeennaalliizzzzaattoo  ddaall  TTiittoollaarree  ee  ddaall  RReessppoonnssaabbiillee  ddeell  ttrraattttaammeennttoo  ppeerr  ll’’aaddeemmppiimmeennttoo  
ddeeii  pprroopprrii  ccoommppiittii..  FFeerrmmaa  rreessttaannddoo  ll’’iinnddiippeennddeennzzaa  nneelllloo  ssvvoollggiimmeennttoo  ddii  ddeettttii  ccoommppiittii,,  iill  RRPPDD  rriiffeerriissccee  
ddiirreettttaammeennttee  aall  TTiittoollaarree  eedd  aall  RReessppoonnssaabbiillee  ddeell  ttrraattttaammeennttoo..    

NNeell  ccaassoo  iinn  ccuuii  ssiiaannoo  rriilleevvaattee  ddaall  RRPPDD  oo  ssoottttooppoossttee  aallllaa  ssuuaa  aatttteennzziioonnee  ddeecciissiioonnii  iinnccoommppaattiibbiillii  ccoonn  iill  
RReeggoollaammeennttoo  UUEE  ee  ccoonn  llee  iinnddiiccaazziioonnii  ffoorrnniittee  ddaalllloo  sstteessssoo  RRPPDD,,  qquueesstt’’uullttiimmoo  èè  tteennuuttoo  aa  mmaanniiffeessttaarree  
iill  pprroopprriioo  ddiisssseennssoo,,  ccoommuunniiccaannddoolloo  aall  TTiittoollaarree  eedd  aall  RReessppoonnssaabbiillee  ddeell  ttrraattttaammeennttoo..  

88..    IIll  SSeeggrreettaarriioo  pprroo  tteemmppoorree,,  nneellllaa  qquuaalliittàà  iinnddiivviidduuaattaa  ddii  RReessppoonnssaabbiillee  ddeellllaa  pprrootteezziioonnee  ddeeii  ddaattii,,  
rriillaasscciiaa  aall  TTiittoollaarree,,  iinn  ccoonnccoommiittaannzzaa  aallll’’iinniizziioo  ddeell  mmaannddaattoo  ccoonnssiilliiaarree,,  ll’’aacccceettttaazziioonnee  ddeellllaa  ssuuddddeettttaa  
iinnddiivviidduuaazziioonnee  ee  nnoommiinnaa..  

  
AArrtt..66  

SSiiccuurreezzzzaa  ddeell  ttrraattttaammeennttoo    

11..  IIll  TTiittoollaarree  ee  iill  RReessppoonnssaabbiillee  ddeell  ttrraattttaammeennttoo  mmeettttoonnoo  iinn  aattttoo  mmiissuurree  tteeccnniicchhee  eedd  oorrggaanniizzzzaattiivvee  
aaddeegguuaattee  ppeerr  ggaarraannttiirree  uunn  lliivveelllloo  ddii  ssiiccuurreezzzzaa  aaddeegguuaattoo  aall  rriisscchhiioo  tteenneennddoo  ccoonnttoo  ddeelllloo  ssttaattoo  ddeellll’’aarrttee  
ee  ddeeii  ccoossttii  ddii  aattttuuaazziioonnee,,  nnoonncchhéé  ddeellllaa  nnaattuurraa,,  ddeell  ccaammppoo  ddii  aapppplliiccaazziioonnee,,  ddeell  ccoonntteessttoo  ee  ddeellllee  
ffiinnaalliittàà  ddeell  ttrraattttaammeennttoo,,  ccoommee  aanncchhee  ddeell  rriisscchhiioo  ddii  vvaarriiaa  pprroobbaabbiilliittàà  ee  ggrraavviittàà  ppeerr  ii  ddiirriittttii  ee  llee  lliibbeerrttàà  
ddeellllee  ppeerrssoonnee  ffiissiicchhee..    

22..  LLee  mmiissuurree  tteeccnniicchhee  eedd  oorrggaanniizzzzaattiivvee  ddii  ssiiccuurreezzzzaa  ddaa  mmeetttteerree  iinn  aattttoo  ppeerr  rriidduurrrree  ii  rriisscchhii  ddeell  
ttrraattttaammeennttoo  rriiccoommpprreennddoonnoo::  llaa  ppsseeuuddoonniimmiizzzzaazziioonnee;;  llaa  mmiinniimmiizzzzaazziioonnee;;  llaa  cciiffrraattuurraa  ddeeii  ddaattii  
ppeerrssoonnaallii;;  llaa  ccaappaacciittàà  ddii  aassssiiccuurraarree  llaa  ccoonnttiinnuuaa  rriisseerrvvaatteezzzzaa,,  iinntteeggrriittàà,,  ddiissppoonniibbiilliittàà  ee  rreessiilliieennzzaa  ddeeii  
ssiisstteemmii  ee  ddeeii  sseerrvviizzii  cchhee  ttrraattttaannoo  ii  ddaattii  ppeerrssoonnaallii;;  llaa  ccaappaacciittàà  ddii  rriipprriissttiinnaarree  tteemmppeessttiivvaammeennttee  llaa  
ddiissppoonniibbiilliittàà  ee  ll’’aacccceessssoo  ddeeii  ddaattii  iinn  ccaassoo  ddii  iinncciiddeennttee  ffiissiiccoo  oo  tteeccnniiccoo;;  uunnaa  pprroocceedduurraa  ppeerr  pprroovvaarree,,  
vveerriiffiiccaarree  ee  vvaalluuttaarree  rreeggoollaarrmmeennttee  ll’’eeffffiiccaacciiaa  ddeellllee  mmiissuurree  tteeccnniicchhee  ee  oorrggaanniizzzzaattiivvee  aall  ffiinnee  ddii  
ggaarraannttiirree  llaa  ssiiccuurreezzzzaa  ddeell  ttrraattttaammeennttoo..    

33..  CCoossttiittuuiissccoonnoo  mmiissuurree  tteeccnniicchhee  eedd  oorrggaanniizzzzaattiivvee  cchhee  ppoossssoonnoo  eesssseerree  aaddoottttaattee  ddaall  SSeerrvviizziioo  ccuuii  èè  
pprreeppoossttoo  iill  RReessppoonnssaabbiillee  ddeell  ttrraattttaammeennttoo::    

--  ssiisstteemmii  ddii  aauutteennttiiccaazziioonnee;;  ssiisstteemmii  ddii  aauuttoorriizzzzaazziioonnee;;  ssiisstteemmii  ddii  pprrootteezziioonnee  ((aannttiivviirruuss;;  ffiirreewwaallll;;  
aannttiinnttrruussiioonnee;;  aallttrroo));;    

--  mmiissuurree  aannttiinncceennddiioo;;  ssiisstteemmii  ddii  rriilleevvaazziioonnee  ddii  iinnttrruussiioonnee;;  ssiisstteemmii  ddii  ssoorrvveegglliiaannzzaa;;  rreeggiissttrraazziioonnee  
aacccceessssii;;  ppoorrttee,,  aarrmmaaddii  ee  ccoonntteenniittoorrii  ddoottaattii  ddii  sseerrrraattuurree  ee  iiggnniiffuugghhii;;  ssiisstteemmii  ddii  ccooppiiaattuurraa  ee  
ccoonnsseerrvvaazziioonnee  ddii  aarrcchhiivvii  eelleettttrroonniiccii;;  aallttrree  mmiissuurree  ppeerr  rriipprriissttiinnaarree  tteemmppeessttiivvaammeennttee  llaa  ddiissppoonniibbiilliittàà  ee  
ll’’aacccceessssoo  ddeeii  ddaattii  iinn  ccaassoo  ddii  iinncciiddeennttee  ffiissiiccoo  oo  tteeccnniiccoo..    

44..  LLaa  ccoonnffoorrmmiittàà  ddeell  ttrraattttaammeennttoo  ddeeii  ddaattii  aall  RReeggoollaammeennttoo  UUEE  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  pprrootteezziioonnee  ddeeii  ddaattii  
ppeerrssoonnaallii  èè  ddiimmoossttrraattaa  aattttrraavveerrssoo  ll’’aaddoozziioonnee  ddeellllee  mmiissuurree  ddii  ssiiccuurreezzzzaa  oo  ll’’aaddeessiioonnee  aa  ccooddiiccii  ddii  
ccoonnddoottttaa  aapppprroovvaattii  oo  aadd  uunn  mmeeccccaanniissmmoo  ddii  cceerrttiiffiiccaazziioonnee  aapppprroovvaattoo..    

55..  IIll  TTiittoollaarree  ee  iill  RReessppoonnssaabbiillee  ddeell  ttrraattttaammeennttoo  oobbbblliiggaannoo  aadd  iimmppaarrttiirree  aaddeegguuaattee  iissttrruuzziioonnii  ssuull  
rriissppeettttoo  ddeellllee  pprreeddeettttee  mmiissuurree  aa  cchhiiuunnqquuee  aaggiissccaa  ppeerr  lloorroo  ccoonnttoo  eedd  aabbbbiiaa  aacccceessssoo  aa  ddaattii  ppeerrssoonnaallii..    

66..  II  nnoommiinnaattiivvii  eedd  ii  ddaattii  ddii  ccoonnttaattttoo  ddeell  TTiittoollaarree,,  ddeell  RReessppoonnssaabbiillee  ddeell  ttrraattttaammeennttoo  ee  ddeell  
RReessppoonnssaabbiillee  ddeellllaa  pprrootteezziioonnee  ddaattii  ssoonnoo  ppuubbbblliiccaattii  ssuull  ssiittoo  iissttiittuuzziioonnaallee  ddeellll’’OOrrddiinnee,,  sseezziioonnee  
AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  ttrraassppaarreennttee..  
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AArrtt..77    

RReeggiissttrroo  ddeellllee  aattttiivviittàà  ddii  ttrraattttaammeennttoo    

11..  IIll  RReeggiissttrroo  ddeellllee  aattttiivviittàà  ddii  ttrraattttaammeennttoo  ssvvoollttee  ddaall  TTiittoollaarree  ddeell  ttrraattttaammeennttoo  rreeccaa  aallmmeennoo  llee  sseegguueennttii  
iinnffoorrmmaazziioonnii::    

aa))  iill  nnoommee  eedd  ii  ddaattii  ddii  ccoonnttaattttoo  ddeellll’’OOrrddiinnee;;    

bb))  llee  ffiinnaalliittàà  ddeell  ttrraattttaammeennttoo;;    

cc))  llaa  ssiinntteettiiccaa  ddeessccrriizziioonnee  ddeellllee  ccaatteeggoorriiee  ddii  iinntteerreessssaattii,,  nnoonncchhéé  llee  ccaatteeggoorriiee  ddii  ddaattii  ppeerrssoonnaallii;;    

dd))  llee  ccaatteeggoorriiee  ddii  ddeessttiinnaattaarrii  aa  ccuuii  ii  ddaattii  ppeerrssoonnaallii  ssoonnoo  ssttaattii  oo  ssaarraannnnoo  ccoommuunniiccaattii;;    

ee))  ll’’eevveennttuuaallee  ttrraassffeerriimmeennttoo  ddii  ddaattii  ppeerrssoonnaallii  vveerrssoo  uunn  ppaaeessee  tteerrzzoo  oodd  uunnaa  oorrggaanniizzzzaazziioonnee  
iinntteerrnnaazziioonnaallee;;    

ff))  oovvee  ssttaabbiilliittii,,  ii  tteerrmmiinnii  uullttiimmii  pprreevviissttii  ppeerr  llaa  ccaanncceellllaazziioonnee  ddeellllee  ddiivveerrssee  ccaatteeggoorriiee  ddii  ddaattii;;    

gg))  iill  rriicchhiiaammoo  aallllee  mmiissuurree  ddii  ssiiccuurreezzzzaa  tteeccnniicchhee  eedd  oorrggaanniizzzzaattiivvee  ddeell  ttrraattttaammeennttoo  aaddoottttaattee,,  ccoommee  ddaa  
pprreecceeddeennttee  aarrtt..66..    

22..  IIll  RReeggiissttrroo  èè  tteennuuttoo  ddaall  TTiittoollaarree  oovvvveerroo  ddaall  ssooggggeettttoo  ddaalllloo  sstteessssoo  ddeelleeggaattoo  aaii  sseennssii  ddeell  
pprreecceeddeennttee  aarrtt..  22,,  pprreessssoo  ggllii  uuffffiiccii  ddeellll’’OOrrddiinnee  iinn  ffoorrmmaa  tteelleemmaattiiccaa//ccaarrttaacceeaa..  

33..  IIll  TTiittoollaarree  ddeell  ttrraattttaammeennttoo  ppuuòò  ddeecciiddeerree  ddii  aaffffiiddaarree  aall  RRPPDD  iill  ccoommppiittoo  ddii  tteenneerree  iill  RReeggiissttrroo,,  ssoottttoo  llaa  
rreessppoonnssaabbiilliittàà  ddeell  mmeeddeessiimmoo  TTiittoollaarree..  

44..  IIll  RReeggiissttrroo  ddeellllee  aattttiivviittàà  ddii  ttrraattttaammeennttoo  nnoonn  èè  nneecceessssaarriioo  nneeii  ccaassii  sseegguueennttii::  

--  llaaddddoovvee  llaa  rraaccccoollttaa  ee  llaa  ggeessttiioonnee  ddeellllaa  qquuaassii  ttoottaalliittàà  ddeeii  ddaattii  ppeerrssoonnaallii  ggeessttiittii  ddaallll’’OOrrddiinnee  vviieennee  
eeffffeettttuuaattaa  ppeerr  ll’’eesseeccuuzziioonnee  ddii  uunn  ccoommppiittoo  ddii  iinntteerreessssee  ppuubbbblliiccoo  oo  ccoonnnneessssoo  aallll’’eesseerrcciizziioo  ddii  ppuubbbblliiccii  
ppootteerrii  ((eesseerrcciizziioo  ddii  ffuunnzziioonnii  aammmmiinniissttrraattiivvee  cchhee  rriigguuaarrddaannoo  ggllii  iissccrriittttii  aallll’’aallbboo  ppeerr  llee  ffiinnaalliittàà  iissttiittuuzziioonnaallii  
ddeellll’’OOrrddiinnee,,  aa  ttiittoolloo  eesseemmpplliiffiiccaattiivvoo  iissccrriizziioonnee,,  ttrraassffeerriimmeennttoo,,  ccaanncceellllaazziioonnee,,  ffoorrmmaazziioonnee  
pprrooffeessssiioonnaallee,,  ttrraattttaammeennttoo  ddii  ddaattii  ddeetteennuuttii  ddaall  CCoonnssiigglliioo  ddii  DDiisscciipplliinnaa  tteerrrriittoorriiaallee  pprreessssoo  ll’’OOrrddiinnee  ppeerr  
ffiinnaalliittàà  ddii  nnaattuurraa  ddiisscciipplliinnaarree,,  eesseerrcciizziioo  ddii  uulltteerriioorrii  ffuunnzziioonnii  aammmmiinniissttrraattiivvee  aaffffiiddaattee  aallll’’OOrrddiinnee  iinn  bbaassee  
aallllaa  vviiggeennttee  lleeggiissllaazziioonnee));;  
--  llaaddddoovvee  rriissuullttiinnoo  eevviiddeennttii  llee  mmooddeessttee  ddiimmeennssiioonnii  ddeellllaa  ssttrruuttttuurraa,,  ppeerr  nnoonn  ggrraavvaarrllaa  ee//oo  rreennddeerrllaa  
sspprrooppoossiittaattaa  rriissppeettttoo  aaii  bbeenneeffiiccii  oorrggaanniizzzzaattiivvii  cchhee  ssii  iinntteennddee  rraaggggiiuunnggeerree;;  
--  ssee  iill  ttrraattttaammeennttoo  nnoonn  ppuuòò  ccoommppoorrttaarree  uunn  rriisscchhiioo  eelleevvaattoo  ppeerr  ii  ddiirriittttii  ee  llee  lliibbeerrttàà  ddii  ppeerrssoonnee  ffiissiicchhee  aaii  
sseennssii  ddeellll’’aarrtt..  3355,,  pp..  11,,  ddeell  RReeggoollaammeennttoo..  

PPeerr  llee  iinnffoorrmmaazziioonnii  ddii  ccaarraatttteerree  ggeenneerraallee  ssii  rriimmaannddaa  aa  qquuaannttoo  ppuubbbblliiccaattoo  nneellllaa  sseezziioonnee  
““aammmmiinniissttrraazziioonnee  ttrraassppaarreennttee””  ddeell  ssiittoo  iissttiittuuzziioonnaallee  ddeellll’’EEnnttee..  
  
AArrtt..88    

VVaalluuttaazziioonnii  dd’’iimmppaattttoo  ssuullllaa  pprrootteezziioonnee  ddeeii  ddaattii    
11..  NNeell  ccaassoo  iinn  ccuuii  uunn  ttiippoo  ddii  ttrraattttaammeennttoo,,  ssppeecciiee  ssee  pprreevveeddee  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  ll’’uussoo  ddii  nnuuoovvee  tteeccnnoollooggiiee,,  
ppoossssaa  pprreesseennttaarree  uunn  rriisscchhiioo  eelleevvaattoo  ppeerr  ii  ddiirriittttii  ee  llee  lliibbeerrttàà  ddeellllee  ppeerrssoonnee  ffiissiicchhee,,  iill  TTiittoollaarree,,  pprriimmaa  ddii  
eeffffeettttuuaarree  iill  ttrraattttaammeennttoo,,  ddeevvee  aattttuuaarree  uunnaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddeellll’’iimmppaattttoo  ddeell  mmeeddeessiimmoo  ttrraattttaammeennttoo  
((DDPPIIAA))  aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..  3355  ddeell  RReeggoollaammeennttoo,,  ccoonnssiiddeerraattii  llaa  nnaattuurraa,,  ll’’ooggggeettttoo,,  iill  ccoonntteessttoo  ee  llee  ffiinnaalliittàà  
ddeelllloo  sstteessssoo  ttrraattttaammeennttoo..  LLaa  DDPPIIAA  èè  uunnaa  pprroocceedduurraa  cchhee  ppeerrmmeettttee  ddii  rreeaalliizzzzaarree  ee  ddiimmoossttrraarree  llaa  
ccoonnffoorrmmiittàà  aallllee  nnoorrmmee  ddeell  ttrraattttaammeennttoo  ddii  ccuuii  ttrraattttaassii..    

22..  AAii  ffiinnii  ddeellllaa  ddeecciissiioonnee  ddii  eeffffeettttuuaarree  oo  mmeennoo  llaa  DDPPIIAA  ssii  ttiieennee  ccoonnttoo  ddeeggllii  eelleenncchhii  ddeellllee  ttiippoollooggiiee  ddii  
ttrraattttaammeennttoo  ssooggggeettttii  oo  nnoonn  ssooggggeettttii  aa  vvaalluuttaazziioonnee  ccoommee  rreeddaattttii  ee  ppuubbbblliiccaattii  ddaall  GGaarraannttee  PPrriivvaaccyy  aaii  
sseennssii  ddeellll’’aarrtt..  3355,,  pppp..  44--66,,  ddeell  RReeggoollaammeennttoo..    

33..  LLaa  DDPPIIAA  èè  eeffffeettttuuaattaa  iinn  pprreesseennzzaa  ddii  uunn  rriisscchhiioo  eelleevvaattoo  ppeerr  ii  ddiirriittttii  ee  llee  lliibbeerrttàà  ddeellllee  ppeerrssoonnee  ffiissiicchhee..  
FFeerrmmoo  rreessttaannddoo  qquuaannttoo  iinnddiiccaattoo  ddaallll’’aarrtt..  3355,,  pp..  33,,  ddeell  RReeggoollaammeennttoo,,  ii  ccrriitteerrii  iinn  bbaassee  aaii  qquuaallii  ssoonnoo  
eevviiddeennzziiaattii  ii  ttrraattttaammeennttii  ddeetteerrmmiinnaannttii  uunn  rriisscchhiioo  iinnttrriinnsseeccaammeennttee  eelleevvaattoo,,  ssoonnoo  ii  sseegguueennttii::    



      
  

  
  

77  

aa))  ttrraattttaammeennttii  vvaalluuttaattiivvii  oo  ddii  ssccoorriinngg,,  ccoommpprreessaa  llaa  pprrooffiillaazziioonnee,,  ccoonncceerrnneennttii  aassppeettttii  rriigguuaarrddaannttii  llaa  
ssiittuuaazziioonnee  eeccoonnoommiiccaa,,  llee  pprreeffeerreennzzee  oo  ggllii  iinntteerreessssii  ppeerrssoonnaallii,,  iill  ccoommppoorrttaammeennttoo;;    

bb))  ddeecciissiioonnii  aauuttoommaattiizzzzaattee  cchhee  pprroodduuccoonnoo  ssiiggnniiffiiccaattiivvii  eeffffeettttii  ggiiuurriiddiiccii  oo  ddii  aannaallooggaa  nnaattuurraa,,  oossssiiaa  
ttrraattttaammeennttii  ffiinnaalliizzzzaattii  aadd  aassssuummeerree  ddeecciissiioonnii  ssuu  iinntteerreessssaattii  cchhee  pprroodduuccaannoo  eeffffeettttii  ggiiuurriiddiiccii  ssuullllaa  
ppeerrssoonnaa  ffiissiiccaa  oovvvveerroo  cchhee  iinncciiddoonnoo  iinn  mmooddoo  aannaallooggoo  ssiiggnniiffiiccaattiivvaammeennttee  ssuu  ddeettttee  ppeerrssoonnee  ffiissiicchhee;;    

cc))  mmoonniittoorraaggggiioo  ssiisstteemmaattiiccoo,,  oossssiiaa  ttrraattttaammeennttii  uuttiilliizzzzaattii  ppeerr  oosssseerrvvaarree,,  mmoonniittoorraarree  oo  ccoonnttrroollllaarree  ggllii  
iinntteerreessssaattii,,  ccoommpprreessaa  llaa  rraaccccoollttaa  ddii  ddaattii  aattttrraavveerrssoo  rreettii  oo  llaa  ssoorrvveegglliiaannzzaa  ssiisstteemmaattiiccaa  ddii  uunn’’aarreeaa  
aacccceessssiibbiillee  aall  ppuubbbblliiccoo;;    

dd))  ccoommbbiinnaazziioonnee  oo  rraaffffrroonnttoo  ddii  iinnssiieemmii  ddii  ddaattii,,  sseeccoonnddoo  mmooddaalliittàà  cchhee  eessuullaannoo  ddaallllee  rraaggiioonneevvoollii  
aassppeettttaattiivvee  ddeellll’’iinntteerreessssaattoo;;    

ee))  uuttiilliizzzzii  iinnnnoovvaattiivvii  oo  aapppplliiccaazziioonnee  ddii  nnuuoovvee  ssoolluuzziioonnii  tteeccnnoollooggiicchhee  oo  oorrggaanniizzzzaattiivvee..    

NNeell  ccaassoo  iinn  ccuuii  uunn  ttrraattttaammeennttoo  ssooddddiissffii  aallmmeennoo  dduuee  ddeeii  ccrriitteerrii  ssoopprraa  iinnddiiccaattii  ooccccoorrrree,,  iinn  vviiaa  
ggeenneerraallee,,  ccoonndduurrrree  uunnaa  DDPPIIAA,,  ssaallvvoo  cchhee  iill  TTiittoollaarree  rriitteennggaa  mmoottiivvaattaammeennttee  cchhee  nnoonn  ppuuòò  pprreesseennttaarree  
uunn  rriisscchhiioo  eelleevvaattoo;;  iill  TTiittoollaarree  ppuuòò  mmoottiivvaattaammeennttee  rriitteenneerree  cchhee  ppeerr  uunn  ttrraattttaammeennttoo  cchhee  ssooddddiissffaa  ssoolloo  
uunnoo  ddeeii  ccrriitteerrii  ddii  ccuuii  ssoopprraa  ooccccoorrrraa  ccoommuunnqquuee  llaa  ccoonndduuzziioonnee  ddii  uunnaa  DDPPIIAA..    

44..  IIll  TTiittoollaarree  ggaarraannttiissccee  ll’’eeffffeettttuuaazziioonnee  ddeellllaa  DDPPIIAA  eedd  èè  rreessppoonnssaabbiillee  ddeellllaa  sstteessssaa..  IIll  TTiittoollaarree  ppuuòò  
aaffffiiddaarree  llaa  ccoonndduuzziioonnee  mmaatteerriiaallee  ddeellllaa  DDPPIIAA  aadd  uunn  aallttrroo  ssooggggeettttoo,,  iinntteerrnnoo  oo  eesstteerrnnoo  aallll’’OOrrddiinnee..    

IIll  TTiittoollaarree  ddeevvee  ccoonnssuullttaarrssii  ccoonn  iill  RRPPDD  aanncchhee  ppeerr  aassssuummeerree  llaa  ddeecciissiioonnee  ddii  eeffffeettttuuaarree  oo  mmeennoo  llaa  
DDPPIIAA;;  ttaallee  ccoonnssuullttaazziioonnee  ee  llee  ccoonnsseegguueennttii  ddeecciissiioonnii  aassssuunnttee  ddaall  TTiittoollaarree  ddeevvoonnoo  eesssseerree  
ddooccuummeennttaattee  nneellll’’aammbbiittoo  ddeellllaa  DDPPIIAA..  IIll  RRPPDD  mmoonniittoorraa  lloo  ssvvoollggiimmeennttoo  ddeellllaa  DDPPIIAA..    

IIll  RReessppoonnssaabbiillee  ddeell  ttrraattttaammeennttoo  ddeevvee  aassssiisstteerree  iill  TTiittoollaarree  nneellllaa  ccoonndduuzziioonnee  ddeellllaa  DDPPIIAA  ffoorrnneennddoo  
ooggnnii  iinnffoorrmmaazziioonnee  nneecceessssaarriiaa..    

IIll  rreessppoonnssaabbiillee  ddeellllaa  ssiiccuurreezzzzaa  ddeeii  ssiisstteemmii  iinnffoorrmmaattiivvii,,  ssee  pprreesseennttee,,  ee//oo  ll’’iinnccaarriiccaattoo  ppeerr  ddeettttii  ssiisstteemmii,,  
ffoorrnniissccoonnoo  ssuuppppoorrttoo  aall  TTiittoollaarree  ppeerr  lloo  ssvvoollggiimmeennttoo  ddeellllaa  DDPPIIAA..    

55..  IIll  RRPPDD  ppuuòò  pprrooppoorrrree  lloo  ssvvoollggiimmeennttoo  ddii  uunnaa  DDPPIIAA  iinn  rraappppoorrttoo  aa  uunnoo  ssppeecciiffiiccoo  ttrraattttaammeennttoo,,  
ccoollllaabboorraannddoo  aall  ffiinnee  ddii  mmeetttteerree  aa  ppuunnttoo  llaa  rreellaattiivvaa  mmeettooddoollooggiiaa,,  ddeeffiinniirree  llaa  qquuaalliittàà  ddeell  pprroocceessssoo  ddii  
vvaalluuttaazziioonnee  ddeell  rriisscchhiioo  ee  ll’’aacccceettttaabbiilliittàà  oo  mmeennoo  ddeell  lliivveelllloo  ddii  rriisscchhiioo  rreessiidduuaallee..  

66..  LLaa  DDPPIIAA  nnoonn  èè  nneecceessssaarriiaa  nneeii  ccaassii  sseegguueennttii::  

--  ssee  iill  ttrraattttaammeennttoo  nnoonn  ppuuòò  ccoommppoorrttaarree  uunn  rriisscchhiioo  eelleevvaattoo  ppeerr  ii  ddiirriittttii  ee  llee  lliibbeerrttàà  ddii  ppeerrssoonnee  ffiissiicchhee  aaii  
sseennssii  ddeellll’’aarrtt..  3355,,  pp..  11,,  ddeell  RReeggoollaammeennttoo;;  

--  ssee  llaa  nnaattuurraa,,  ll’’aammbbiittoo,,  iill  ccoonntteessttoo  ee  llee  ffiinnaalliittàà  ddeell  ttrraattttaammeennttoo  ssoonnoo  ssiimmiillii  aa  qquueellllii  ddii  uunn  ttrraattttaammeennttoo  
ppeerr  iill  qquuaallee  èè  ggiiàà  ssttaattaa  ccoonnddoottttaa  uunnaa  DDPPIIAA..  IInn  qquueessttoo  ccaassoo  ssii  ppoossssoonnoo  uuttiilliizzzzaarree  ii  rriissuullttaattii  ddeellllaa  DDPPIIAA  
ssvvoollttaa  ppeerr  ll’’aannaallooggoo  ttrraattttaammeennttoo..    

  
AArrtt..  99    

VViioollaazziioonnee  ddeeii  ddaattii  ppeerrssoonnaallii    
11..  PPeerr  vviioollaazziioonnee  ddeeii  ddaattii  ppeerrssoonnaallii  ((iinn  sseegguuiittoo  ““ddaattaa  bbrreeaacchh””))  ssii  iinntteennddee  llaa  vviioollaazziioonnee  ddii  ssiiccuurreezzzzaa  
cchhee  ccoommppoorrttaa  aacccciiddeennttaallmmeennttee  oo  iinn  mmooddoo  iilllleecciittoo  llaa  ddiissttrruuzziioonnee,,  llaa  ppeerrddiittaa,,  llaa  mmooddiiffiiccaa,,  llaa  
ddiivvuullggaazziioonnee  nnoonn  aauuttoorriizzzzaattaa  oo  ll’’aacccceessssoo  nnoonn  aauuttoorriizzzzaattoo  aaii  ddaattii  ppeerrssoonnaallii  ttrraassmmeessssii,,  ccoonnsseerrvvaattii  oo  
ccoommuunnqquuee  ttrraattttaattii  ddaallll’’OOrrddiinnee..    

22..  IIll  TTiittoollaarree,,  oovvee  rriitteennggaa  pprroobbaabbiillee  cchhee  ddaallllaa  vviioollaazziioonnee  ddeeii  ddaattii  ppoossssaannoo  ddeerriivvaarree  rriisscchhii  ppeerr  ii  ddiirriittttii  ee  
llee  lliibbeerrttàà  ddeeggllii  iinntteerreessssaattii,,  pprroovvvveeddee  aallllaa  nnoottiiffiiccaa  ddeellllaa  vviioollaazziioonnee  aall  GGaarraannttee  PPrriivvaaccyy..  LLaa  nnoottiiffiiccaa  
ddoovvrràà  aavvvveenniirree  eennttrroo  7722  oorree  ee  ccoommuunnqquuee  sseennzzaa  iinnggiiuussttiiffiiccaattoo  rriittaarrddoo..  IIll  RReessppoonnssaabbiillee  ddeell  
ttrraattttaammeennttoo  èè  oobbbblliiggaattoo  aadd  iinnffoorrmmaarree  iill  TTiittoollaarree,,  sseennzzaa  iinnggiiuussttiiffiiccaattoo  rriittaarrddoo,,  ddooppoo  eesssseerree  vveennuuttoo  aa  
ccoonnoosscceennzzaa  ddeellllaa  vviioollaazziioonnee..    
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33..  II  pprriinncciippaallii  rriisscchhii  ppeerr  ii  ddiirriittttii  ee  llee  lliibbeerrttàà  ddeeggllii  iinntteerreessssaattii  ccoonnsseegguueennttii  aadd  uunnaa  vviioollaazziioonnee,,  iinn  
ccoonnffoorrmmiittàà  aall  ccoonnssiiddeerraannddoo  7755  ddeell  RReeggoollaammeennttoo,,  ssoonnoo  ii  sseegguueennttii::    

--  ddaannnnii  mmaatteerriiaallii  oo  iimmmmaatteerriiaallii  aallllee  ppeerrssoonnee  ffiissiicchhee;;    

--  ppeerrddiittaa  ddeell  ccoonnttrroolllloo  ddeeii  ddaattii  ppeerrssoonnaallii;;    

--  lliimmiittaazziioonnee  ddeeii  ddiirriittttii,,  ddiissccrriimmiinnaazziioonnee;;    

--  ffuurrttoo  oo  uussuurrppaazziioonnee  dd’’iiddeennttiittàà;;    

--  ppeerrddiittee  ffiinnaannzziiaarriiee,,  ddaannnnoo  eeccoonnoommiiccoo  oo  ssoocciiaallee..    

--  ddeecciiffrraattuurraa  nnoonn  aauuttoorriizzzzaattaa  ddeellllaa  ppsseeuuddoonniimmiizzzzaazziioonnee;;    

--  pprreeggiiuuddiizziioo  aallllaa  rreeppuuttaazziioonnee;;    

--  ppeerrddiittaa  ddii  rriisseerrvvaatteezzzzaa  ddeeii  ddaattii  ppeerrssoonnaallii  pprrootteettttii  ddaa  sseeggrreettoo  pprrooffeessssiioonnaallee..    

44..  SSee  iill  TTiittoollaarree  rriittiieennee  cchhee  iill  rriisscchhiioo  ppeerr  ii  ddiirriittttii  ee  llee  lliibbeerrttàà  ddeeggllii  iinntteerreessssaattii  ccoonnsseegguueennttee  aallllaa  
vviioollaazziioonnee  rriilleevvaattaa  èè  eelleevvaattoo,,  aalllloorraa  ddeevvee  iinnffoorrmmaarree  qquueessttii  uullttiimmii,,  sseennzzaa  iinnggiiuussttiiffiiccaattoo  rriittaarrddoo,,  ccoonn  uunn  
lliinngguuaaggggiioo  sseemmpplliiccee  ee  cchhiiaarroo  aall  ffiinnee  ddii  ffaarree  ccoommpprreennddeerree  lloorroo  llaa  nnaattuurraa  ddeellllaa  vviioollaazziioonnee  ddeeii  ddaattii  
ppeerrssoonnaallii  vveerriiffiiccaatteessii..  II  rriisscchhii  ppeerr  ii  ddiirriittttii  ee  llee  lliibbeerrttàà  ddeeggllii  iinntteerreessssaattii  ppoossssoonnoo  eesssseerree  ccoonnssiiddeerraattii  
““eelleevvaattii””  qquuaannddoo  llaa  vviioollaazziioonnee  ppuuòò,,  aa  ttiittoolloo  ddii  eesseemmppiioo::    

--  ccooiinnvvoollggeerree  uunn  rriilleevvaannttee  qquuaannttiittaattiivvoo  ddii  ddaattii  ppeerrssoonnaallii  ee//oo  ddii  ssooggggeettttii  iinntteerreessssaattii;;    

--  rriigguuaarrddaarree  ccaatteeggoorriiee  ppaarrttiiccoollaarrii  ddii  ddaattii  ppeerrssoonnaallii;;    

--  ccoommpprreennddeerree  ddaattii  cchhee  ppoossssoonnoo  aaccccrreesscceerree  uulltteerriioorrmmeennttee  ii  ppootteennzziiaallii  rriisscchhii  ((aadd  eesseemmppiioo  ddaattii  ddii  
llooccaalliizzzzaazziioonnee,,  ffiinnaannzziiaarrii,,  rreellaattiivvii  aallllee  aabbiittuuddiinnii  ee  pprreeffeerreennzzee));;  

--  ccoommppoorrttaarree  rriisscchhii  iimmmmiinneennttii  ee  ccoonn  uunn’’eelleevvaattaa  pprroobbaabbiilliittàà  ddii  aaccccaaddiimmeennttoo  ((aadd  eesseemmppiioo  rriisscchhiioo  ddii  
ppeerrddiittaa  ffiinnaannzziiaarriiaa  iinn  ccaassoo  ddii  ffuurrttoo  ddii  ddaattii  rreellaattiivvii  aa  ccaarrttee  ddii  ccrreeddiittoo));;    

--  iimmppaattttaarree  ssuu  ssooggggeettttii  cchhee  ppoossssoonnoo  eesssseerree  ccoonnssiiddeerraattii  vvuullnneerraabbiillii  ppeerr  llee  lloorroo  ccoonnddiizziioonnii  ((aadd  
eesseemmppiioo  ssooggggeettttii  iinnddaaggaattii))..    

55..  LLaa  nnoottiiffiiccaa  ddeevvee  aavveerree  iill  ccoonntteennuuttoo  mmiinniimmoo  pprreevviissttoo  ddaallll’’aarrtt..  3333  ddeell  RReeggoollaammeennttoo,,  eedd  aanncchhee  llaa  
ccoommuunniiccaazziioonnee  aallll’’iinntteerreessssaattoo  ddeevvee  ccoonntteenneerree  aallmmeennoo  llee  iinnffoorrmmaazziioonnii  ee  llee  mmiissuurree  ddii  ccuuii  aall  cciittaattoo  aarrtt..  
3333..    

66..  IIll  TTiittoollaarree  ddeevvee  ooppppoorrttuunnaammeennttee  ddooccuummeennttaarree  llee  vviioollaazziioonnii  ddii  ddaattii  ppeerrssoonnaallii  ssuubbiittee,,  aanncchhee  ssee  nnoonn  
ccoommuunniiccaattee  aallllee  aauuttoorriittàà  ddii  ccoonnttrroolllloo,,  nnoonncchhéé  llee  cciirrccoossttaannzzee  aadd  eessssee  rreellaattiivvee,,  llee  ccoonnsseegguueennzzee  ee  ii  
pprroovvvveeddiimmeennttii  aaddoottttaattii  oo  cchhee  iinntteennddee  aaddoottttaarree  ppeerr  ppoorrvvii  rriimmeeddiioo..  TTaallee  ddooccuummeennttaazziioonnee  ddeevvee  eesssseerree  
ccoonnsseerrvvaattaa  ccoonn  llaa  mmaassssiimmaa  ccuurraa  ee  ddiilliiggeennzzaa  iinn  qquuaannttoo  ppuuòò  eesssseerree  rriicchhiieessttaa  ddaall  GGaarraannttee  PPrriivvaaccyy  aall  
ffiinnee  ddii  vveerriiffiiccaarree  iill  rriissppeettttoo  ddeellllee  ddiissppoossiizziioonnii  ddeell  RReeggoollaammeennttoo..    

  
AArrtt..1100    

RRiinnvviioo    

11..  PPeerr  ttuuttttoo  qquuaannttoo  nnoonn  eesspprreessssaammeennttee  ddiisscciipplliinnaattoo  ccoonn  llee  pprreesseennttii  ddiissppoossiizziioonnii,,  ssii  aapppplliiccaannoo  llee  
ddiissppoossiizziioonnii  ddeell  RReeggoollaammeennttoo  ee  ttuuttttee  llee  ssuuee  nnoorrmmee  aattttuuaattiivvee  vviiggeennttii..  
  
AARRTT..  1111  
AAddoozziioonnee  ––  PPuubbbblliiccaazziioonnee  ––  MMooddiiffiicchhee  
IIll  pprreesseennttee  rreeggoollaammeennttoo  aavvrràà  eeffffeettttoo  iimmmmeeddiiaattoo  ddaallll’’aattttoo  ddeelliibbeerraattiivvoo  ddii  aaddoozziioonnee  ddaa  ppaarrttee  ddeell  
CCoonnssiigglliioo  pprroovviinncciiaallee  ddeellll’’OOrrddiinnee  ee  vveerrrràà  pprrooppoossttoo  aa  rreecceeppiimmeennttoo  aasssseemmbblleeaarree  nneellllaa  pprriimmaa  
ooccccaassiioonnee  uuttiillee..  
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EE’’  ffaattttoo  oobbbblliiggoo  aa  ttuuttttii  ggllii  iissccrriittttii,,  iivvii  ccoommpprreessii  ccoolloorroo  cchhee  rriiccoopprroonnoo  ccaarriicchhee  iissttiittuuzziioonnaallii  iinn  sseennoo  aall  
CCoonnssiigglliioo,,  oosssseerrvvaarrlloo  ee  ffaarrlloo  rriissppeettttaarree..  
LLee  mmooddiiffiicchhee  aall  pprreesseennttee  rreeggoollaammeennttoo  ppoottrraannnnoo  eesssseerree  eeffffeettttuuaattee  eedd  aavvrraannnnoo  eeffffeettttoo  iimmmmeeddiiaattoo  
ddaallll’’aattttoo  ddeelliibbeerraattiivvoo  ddii  aaddoozziioonnee  ddaa  ppaarrttee  ddeell  CCoonnssiigglliioo  pprroovviinncciiaallee  ddeellll’’OOrrddiinnee  ddaa  pprrooppoorrssii  aa  
rreecceeppiimmeennttoo  aasssseemmbblleeaarree  nneellllaa  pprriimmaa  ooccccaassiioonnee  uuttiillee..  
EE’’  ffaattttoo  oobbbblliiggoo  aallllaa  SSeeggrreetteerriiaa  ddeellll’’OOrrddiinnee  pprrooffeessssiioonnaallee  nnoottiiffiiccaarree  aaggllii  iissccrriittttii  ll’’aavvvveennuuttaa  aaddoozziioonnee  
ddeell  pprreesseennttee  rreeggoollaammeennttoo,,  ccoossìì  ccoommee  ddeellllee  eevveennttuuaallii  ssoopprraaggggiiuunnttee  mmooddiiffiicchhee,,  aattttrraavveerrssoo  ii  ccoonnssuueettii  
ee  ccoonnssoolliiddaattii  ccaannaallii  iinnffoorrmmaattiivvii  aaffffeerreennttii  llee  aattttiivviittàà  ddeell  CCoonnssiigglliioo  nnoonncchhèè  mmeeddiiaannttee  llaa  ppuubbbblliiccaazziioonnee  
nneell  ssiittoo  iinntteerrnneett  iissttiittuuzziioonnaallee  aallll’’iinnddiirriizzzzoo  wwwwww..ppeerriinnddssiirraaccuussaa..iitt  ..  
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