
  

DDoommaannddaa  ddii  ccoonnttrriibbuuttoo  ffiinnaalliizzzzaattoo  aallllaa  pprreevveennzziioonnee  

ddeeggllii  ssffrraattttii  ppeerr  mmoorroossiittàà  iinnccoollppeevvoollee    DDGGRR  55664444//22001166  
  

              AAll  CCoommuunnee  ddii  PPaannttiigglliiaattee  ––  SSeerrvviizzii  SSoocciiaallii  

              PPiiaazzzzaa  CCoommuunnaallee,,  1100  ––  2200009900  PPaannttiigglliiaattee  

  

  

IIll//llaa  ssoottttoossccrriittttoo//aa  ccooggnnoommee  __________________________________________________  nnoommee  ____________________________________________________  

nnaattoo//aa  ________________________________________________________________________  PPrroovviinncciiaa  ________________  iill  ________________________________________  

cciittttaaddiinnaannzzaa  ____________________________________________,,  rreessiiddeennttee  aa  ____________________________________________  PPrroovviinncciiaa  ______________  

iinn  vviiaa//ppiiaazzzzaa  ______________________________________________________________________________________  nn..  __________  CC..AA..PP..  ________________________  

CCooddiiccee  FFiissccaallee  ______________________________________________________________________________________________________________________________________  

TTeelleeffoonnoo  ____________________________________________________  ee--mmaaiill  ________________________________________________________________________________  

  

DDIICCHHIIAARRAA    

  

ssoottttoo  llaa  pprroopprriiaa  rreessppoonnssaabbiilliittàà,,  aaii  sseennssii  ddeeggllii  aarrtttt..  4466  ee  4477  ddeell  DD..PP..RR..  2288//1122//22000000  nn..  444455,,  ccoonnssaappeevvoollee  

ddeellllee  ssaannzziioonnii  ssttaabbiilliittee  ddaall  CCooddiiccee  PPeennaallee  ee  ddaallllee  lleeggggii  ssppeecciiaallii  iinn  mmaatteerriiaa  nneell  ccaassoo  ddii  ddiicchhiiaarraazziioonnii  

mmeennddaaccii  ee  ddeellllaa  ccoonnsseegguueennttee  ddeeccaaddeennzzaa  ddeell  bbeenneeffiicciioo  eevveennttuuaallmmeennttee  ootttteennuuttoo  ccoonn  oobbbblliiggoo  ddii  

rreessttiittuuzziioonnee  ddeellllaa  ssoommmmaa  ppeerrcceeppiittaa  ((aarrtttt..  7755  ee  7766  ddeell  DD..PP..RR..  444455//22000000))  ee  ccoonnssaappeevvoollee  ddii  qquuaannttoo  

ssttaabbiilliittoo  ddaallll’’aarrtt..  66,,  ccoommmmaa  33,,  DD..PP..CC..MM..  222211//11999999,,  oossssiiaa  ddeellllaa  ppoossssiibbiillee  eesseeccuuzziioonnee  ddii  ccoonnttrroollllii  ddaa  

ppaarrttee  ddeellllaa  gguuaarrddiiaa  ddii  FFiinnaannzzaa  aall  ffiinnee  ddii  aacccceerrttaarree  llaa  vveerriiddiicciittàà  ddeellllee  iinnffoorrmmaazziioonnii  ffoorrnniittee,,  ee  ddii  qquuaannttoo  

ddiissppoossttoo  ddaallll’’aarrtt..  7711  DD..PP..RR..  444455//22000000  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  ccoonnttrroollllii,,  aanncchhee  aa  ccaammppiioonnee,,  ssuullllaa  vveerriiddiicciittàà  ddeellllee  

ddiicchhiiaarraazziioonnii  ssoossttiittuuttiivvee  

  

--  ddii  aavveerr  pprreessoo  vviissiioonnee  ddeellll’’AAvvvviissoo  ppuubbbblliiccoo,,  ddii  eesssseerree  aa  ccoonnoosscceennzzaa  ddeellllee  nnoorrmmee  iinn  eessssoo  

ccoonntteennuuttee,,  ddii  ppoosssseeddeerree  ii  rreeqquuiissiittii  ddii  ppaarrtteecciippaazziioonnee  iinn  eessssoo  iinnddiiccaattii  aallllaa  ddaattaa  ddii  pprreesseennttaazziioonnee  

ddeellllaa  ddoommaannddaa  ee  ddii  nnoonn  rriieennttrraarree  nneeii  ccaassii  ddii  eesscclluussiioonnee  pprreevviissttii  ddaallll’’AArrtt..  66  ddeell  ssuuddddeettttoo  AAvvvviissoo;;  

  

--  ddii  aavveerree  cciittttaaddiinnaannzzaa  ((bbaarrrraarree  llaa  ccaasseellllaa  ccoorrrriissppoonnddeennttee))::  

□□  iittaalliiaannaa  

□□  ddii  ssttaattoo  mmeemmbbrroo  ddeellll’’UUnniioonnee  EEuurrooppeeaa  ((UU..EE..))::____________________________________________________________________________  

□□  ddii  ssttaattoo  eexxttrraa  UU..EE..  oo  aappoolliiddee,,  iinn  ppoosssseessssoo  ddeell  ttiittoolloo  ddii  ssooggggiioorrnnoo  iinn  ccoorrssoo  ddii  vvaalliiddiittàà  cchhee  

ccoonnsseennttee  lloo  ssvvoollggiimmeennttoo  ddii  aattttiivviittàà  llaavvoorraattiivvaa  ((aalllleeggaarree  ccooppiiaa  ddeell  ttiittoolloo));;  

  

--  ddii  eesssseerree  iinn  ppoosssseessssoo  ddii  aatttteessttaazziioonnee  ddeellll’’IInnddiiccaattoorree    ddeellllaa  SSiittuuaazziioonnee  EEccoonnoommiiccaa  ((II..SS..EE..))  ppaarrii  aadd  

€€  __________________________________________((nnoonn  ssuuppeerriioorree  aadd  €€  3355..000000,,0000))  oo  ddii  aatttteessttaazziioonnee  ddeellll’’IInnddiiccaattoorree  ddeellllaa  

SSiittuuaazziioonnee  EEccoonnoommiiccaa  EEqquuiivvaalleennttee  ((II..SS..EE..EE..))  ppaarrii  aadd  €€  ________________________________________________  nnoonn  

ssuuppeerriioorree  aadd  €€  2266..000000,,0000));;  

  



--  ddii  eesssseerree  ttiittoollaarree  ddii  uunn  ccoonnttrraattttoo  ddii  llooccaazziioonnee  ddii  uunniittàà  iimmmmoobbiilliiaarree  aadd  uussoo  aabbiittaattiivvoo  rreeggoollaarrmmeennttee  

rreeggiissttrraattoo,,  NNOONN  aappppaarrtteenneennttee  aallllee  ccaatteeggoorriiee  ccaattaassttaallii  AA11..  AA88  ee  AA99  ((aalllleeggaarree  ccooppiiaa));;  

  

--  ddii  aavveerree  llaa  rreessiiddeennzzaa  ddaa  aallmmeennoo  uunn  aannnnoo  nneellll’’aallllooggggiioo  ooggggeettttoo  ddeellllaa  pprroocceedduurraa  ddii  rriillaasscciioo,,  ssiittoo  

nneell  CCoommuunnee  ddii  PPaannttiigglliiaattee;;  

  

--  ddii  eesssseerree  ddeessttiinnaattaarriioo  ddii  uunn  aattttoo  ddii  iinnttiimmaazziioonnee  ddii  ssffrraattttoo  ppeerr  mmoorroossiittàà  ccoonn  cciittaazziioonnee  ppeerr  llaa  

ccoonnvvaalliiddaa  ((aalllleeggaarree  ccooppiiaa  ddeellll’’aattttoo  ee  ttuuttttii  ii  ddooccuummeennttii  ccoommpprroovvaannttii  ll’’aattttuuaallee  ssttaaddiioo  pprroocceessssuuaallee  

ddeelllloo  ssffrraattttoo,,  aadd  eess..  ccoonnvvaalliiddaa,,  pprreecceettttoo,,  ssiiggnniiffiiccaazziioonnee  ddii  ssffrraattttoo,,  eecccc....));;  

  

--  ddii  eesssseerree  iinn  uunnaa  ssiittuuaazziioonnee  ddii  mmoorroossiittàà  iinnccoollppeevvoollee  oossssiiaa  iinn  uunnaa  ssiittuuaazziioonnee  ddii  ssoopprraavvvveennuuttaa  

iimmppoossssiibbiilliittàà  aa  pprroovvvveeddeerree  aall  ppaaggaammeennttoo  ddeell  ccaannoonnee  llooccaattiivvoo  aa  ccaauussaa  ddeellllaa  ppeerrddiittaa  oo  ccoonnssiisstteennttee  

rriidduuzziioonnee  ddeellllaa  ccaappaacciittàà  rreeddddiittuuaallee  ddeell  nnuucclleeoo  ffaammiilliiaarree  ddoovvuuttaa  aadd  uunnaa  oo  ppiiùù  ddeeii  sseegguueennttii  mmoottiivvii  

rreellaattiivvii  aa  ssee  sstteessssoo//aa  oo  aadd  aallttrroo  ccoommppoonneennttee  ddeell  nnuucclleeoo  ffaammiilliiaarree  ee  pprreecciissaammeennttee  aall//aallllaa  

SSiigg..//SSiigg..rraa  ____________________________________________________________________________________________  ((bbaarrrraarree  uunnaa  oo  ppiiùù  ccaasseellllee  

eedd  aalllleeggaarree  rreellaattiivvaa  ddooccuummeennttaazziioonnee))::  

  

□□  ppeerrddiittaa  ddeell  llaavvoorroo  ppeerr  lliicceennzziiaammeennttoo;;  

□□  aaccccoorrddii  aazziieennddaallii  oo  ssiinnddaaccaallii  ccoonn  ccoonnssiisstteennttee  rriidduuzziioonnee  ddeellll’’oorraarriioo  ddii  llaavvoorroo;;  

□□  ccaassssaa  iinntteeggrraazziioonnee  oorrddiinnaarriiaa  oo  ssttrraaoorrddiinnaarriiaa  cchhee  hhaa  lliimmiittaattoo  nnootteevvoollmmeennttee  llaa  ccaappaacciittàà  

rreeddddiittuuaallee;;  

□□  ccoollllooccaazziioonnee  iinn  ssttaattoo  ddii  mmoobbiilliittàà;;  

□□  mmaannccaattoo  rriinnnnoovvoo  ddii  ccoonnttrraattttii  aa  tteerrmmiinnee  oo  ddii  llaavvoorroo  aattiippiiccii;;  

□□  cceessssaazziioonnee  ddii  aattttiivviittàà  lliibbeerroo  pprrooffeessssiioonnaallii  oo  ddii  iimmpprreessee  rreeggiissttrraattee  aallllaa  CC..CC..II..AA..AA..,,  ddeerriivvaannttii  ddaa  

ccaauussaa  ddii  ffoorrzzaa  mmaaggggiioorree  oo  ddaa  ppeerrddiittaa  ddii  aavvvviiaammeennttoo  iinn  mmiissuurraa  ccoonnssiisstteennttee;;  

□□  mmaallaattttiiaa  ggrraavvee  oo  iinnffoorrttuunniioo  oo  ddeecceessssoo  ddii  uunn  ccoommppoonneennttee  ddeell  nnuucclleeoo  ((iinnddiiccaarree  iill  nnoommiinnaattiivvoo  

____________________________________________________________________________))  cchhee  aabbbbiiaa  ccoommppoorrttaattoo  llaa  ccoonnssiisstteennttee  

rriidduuzziioonnee  ddeell  rreeddddiittoo  ccoommpplleessssiivvoo  ddeell  nnuucclleeoo  sstteessssoo  oo  llaa  nneecceessssiittàà  ddeellll’’iimmppiieeggoo  ddii  ppaarrttee  

nnootteevvoollee  ddeell  rreeddddiittoo  ppeerr  ffrroonntteeggggiiaarree  rriilleevvaannttii  ssppeessee  mmeeddiicchhee  ee  aassssiisstteennzziiaallii;;  

□□  aallttrraa  ccaauussaa  nnoonn  iinnddiiccaattaa  nneeii  ppuunnttii  pprreecceeddeennttii  ____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

--  ddii  nnoonn  eesssseerree  ttiittoollaarree  ddii  ddiirriittttii  ddii  pprroopprriieettàà,,  uussuuffrruuttttoo,,  uussoo  ee  aabbiittaazziioonnee,,  ssuu  iimmmmoobbiillee  aa  

ddeessttiinnaazziioonnee  aabbiittaattiivvaa  ffrruuiibbiillee  eedd  aaddeegguuaattoo  aallllee  eessiiggeennzzee  ddeell  pprroopprriioo  nnuucclleeoo  ffaammiilliiaarree  nneellllaa  

pprroovviinncciiaa  ddii  rreessiiddeennzzaa;;  

  

--  cchhee  nneessssuunnoo  ddeeggllii  aallttrrii  ccoommppoonneennttii  ddeell  nnuucclleeoo  ffaammiilliiaarree  èè  ttiittoollaarree  ddii  ddiirriittttii  ddii  pprroopprriieettàà,,  

uussuuffrruuttttoo,,  uussoo  ee  aabbiittaazziioonnee,,  ssuu  iimmmmoobbiillee  aa  ddeessttiinnaazziioonnee  aabbiittaattiivvaa  ffrruuiibbiillee  eedd  aaddeegguuaattoo  aallllee  

eessiiggeennzzee  ddeell  nnuucclleeoo  sstteessssoo  ssiittuuaattoo  nneellllaa  pprroovviinncciiaa  ddii  rreessiiddeennzzaa;;  

  

DDIICCHHIIAARRAA  IINNOOLLTTRREE  

  
--  llaa  pprreesseennzzaa  nneell  pprroopprriioo  nnuucclleeoo  ffaammiilliiaarree  ddii  ((bbaarrrraarree  llee  ccaasseellllee  cchhee  iinntteerreessssaannoo))::  

□□  uunnoo  oo  ppiiùù  ffiiggllii  mmiinnoorrii;;  

□□  uunnoo  oo  ppiiùù  aannzziiaannii  ddii  eettàà  ssuuppeerriioorree  aa  7700  aannnnii;;  



□□  uunnoo  oo  ppiiùù  ssooggggeettttii  ccoonn  iinnvvaalliiddiittàà  aacccceerrttaattaa  ((ccoommppoonneennttee  aadduullttoo  ccoonn  iinnvvaalliiddiittàà  ppeerr  aallmmeennoo  iill  

7744%%  oo  aannzziiaannii  ttrraa  ii  6655  ee  ii  7700  aannnnii  ccoonn  iinnvvaalliiddiittàà  aacccceerrttaattaa  mmeeddiioo--ggrraavvee  6677--9999%%  ((iinnddiiccaarree  ii  

nnoommiinnaattiivvii  ee  aalllleeggaarree  llaa  rreellaattiivvaa  cceerrttiiffiiccaazziioonnee))::  ______________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;;  

  

□□  ssooggggeettttii  ffiinn  ccaarriiccoo  aaii  SSeerrvviizzii  SSoocciiaallii  oo  aallll’’AAzziieennddaa  SSaanniittaarriiaa  ppeerr  ll’’aattttuuaazziioonnee  ddii  uunn  pprrooggeettttoo  

aassssiisstteennzziiaallee  iinnddiivviidduuaallee  ((iinnddiiccaarree  iill  nnoommiinnaattiivvoo  ddeell  ssooggggeettttoo  iinn  ccaarriiccoo  ee  qquueelllloo  

ddeellll’’aassssiisstteennttee  ssoocciiaallee  ccoonn  llaa  rreellaattiivvaa  sseeddee  ddii  llaavvoorroo))::  ______________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;;  

  

CCHHIIEEDDEE  

  
ll’’eerrooggaazziioonnee  ddeell  ccoonnttrriibbuuttoo  ((eeffffeettttuuaarree  uunnaa  ssoollaa  sscceellttaa  bbaarrrraannddoo  llaa  ccaasseellllaa  ccoorrrriissppoonnddeennttee))::  

  

□□  aa))  ppeerr  ssaannaarree  llaa  mmoorroossiittàà  iinnccoollppeevvoollee  aacccceerrttaattaa  ddaall  CCoommuunnee  ((ssoolloo  ssee  iill  ppeerriiooddoo  rreessiidduuoo  ddeell  

ccoonnttrraattttoo  nnoonn  èè  iinnffeerriioorree  aadd  aannnnii  dduuee  ee  iill  llooccaattoorree  rriinnuunncciiaa  aallll’’eesseeccuuzziioonnee  ddeelllloo  ssffrraattttoo  ––  

aalllleeggaarree  ddiicchhiiaarraazziioonnee  ddeell  llooccaattoorree));;  

□□  bb))  ppeerr  iill  ppaaggaammeennttoo  ddeeii  ccaannoonnii  ccoorrrriissppoonnddeennttii  aallllee  mmeennssiilliittàà  ddii  ddiiffffeerriimmeennttoo  ((ssoolloo  ssee  iill  

llooccaattoorree  ccoonnsseennttee  iill  ddiiffffeerriimmeennttoo  ddeellll’’eesseeccuuzziioonnee  ddeelllloo  ssffrraattttoo  ppeerr  iill  tteemmppoo  nneecceessssaarriioo  aa  

ttrroovvaarree  uunn’’aaddeegguuaattaa  ssoolluuzziioonnee  aabbiittaattiivvaa  aallll’’iinnqquuiilliinnoo  mmoorroossoo  iinnccoollppeevvoollee));;  

□□  cc))  ppeerr  aassssiiccuurraarree  iill  vveerrssaammeennttoo  ddii  uunn  ddeeppoossiittoo  ccaauuzziioonnaallee  ddeessttiinnaattoo  aa  ssttiippuullaarree  uunn  nnuuoovvoo  

ccoonnttrraattttoo  ddii  llooccaazziioonnee;;  

□□  dd))  ppeerr  ppaaggaarree  uunn  nnuummeerroo  ddii  mmeennssiilliittàà  rreellaattiivvee  aadd  uunn  nnuuoovvoo  ccoonnttrraattttoo  ddii  llooccaazziioonnee  aa  ccaannoonnee  

ccoonnccoorrddaattoo  ((aanncchhee  ssee  ssttiippuullaattoo  ccooll  llooccaattoorree  cchhee  hhaa  iinnttiimmaattoo  lloo  ssffrraattttoo  ––  aalllleeggaarree  

ddiicchhiiaarraazziioonnee  ddeell  llooccaattoorree));;  

  

AALLLLEEGGAA  

  
--  ccooppiiaa  ffrroonnttee--rreettrroo  ddeell  ddooccuummeennttoo  ddii  iiddeennttiittàà  ddeell  rriicchhiieeddeennttee  oo  ddii  uunn  ddooccuummeennttoo  ddii  

rriiccoonnoosscciimmeennttoo  eeqquuiippoolllleennttee  iinn  ccoorrssoo  ddii  vvaalliiddiittàà,,  ppeennaa  llaa  nnuulllliittàà  ddeellllaa  ddoommaannddaa;;  

  

--  ccooppiiaa  ffrroonnttee--rreettrroo  ddeell  ttiittoolloo  ddii  ssooggggiioorrnnoo  iinn  ccoorrssoo  ddii  vvaalliiddiittàà  cchhee  ccoonnsseennttaa  lloo  ssvvoollggiimmeennttoo  ddii  

aattttiivviittàà  llaavvoorraattiivvaa,,  ssoolloo  ppeerr  ii  cciittttaaddiinnii  ddii  ssttaattoo  eexxttrraa  UU..  EE..  oo  aappoolliiddii  ((qquuaalloorraa  iill  ttiittoolloo  ddii  ssooggggiioorrnnoo  

ssiiaa  iinn  ffaassee  ddii  rriinnnnoovvoo,,  aalllleeggaarree  ccooppiiaa  ddeellllaa  rreellaattiivvaa  rriicchhiieessttaa));;  

  

--  ccooppiiaa  ddeellllaa  DDiicchhiiaarraazziioonnee  SSoossttiittuuttiivvaa  UUnniiccaa  ddeeii  rreeddddiittii  ddeell  nnuucclleeoo  ffaammiilliiaarree  ((DDSSUU))  ee  aatttteessttaazziioonnee  

IISSEEEE;;  

  

--  ccooppiiaa  ddeell  ccoonnttrraattttoo  ddii  llooccaazziioonnee  ooggggeettttoo  ddeellllaa  pprroocceedduurraa  eesseeccuuttiivvaa  ddii  ssffrraattttoo;;  

  

--  ccooppiiaa  ddeellll’’aattttoo  ddii  iinnttiimmaazziioonnee  ddii  ssffrraattttoo  ppeerr  mmoorroossiittàà  ccoonn  cciittaazziioonnee  ppeerr  llaa  ccoonnvvaalliiddaa;;  

  

--  ccooppiiaa  ddii  ttuuttttii  ii  ddooccuummeennttii  ccoommpprroovvaannttii  ll’’aattttuuaallee  ssttaaddiioo  pprroocceessssuuaallee  ddeelllloo  ssffrraattttoo  ee  ll’’aammmmoonnttaarree  

ccoommpplleessssiivvoo  ddeellllaa  mmoorroossiittàà;;  

  

--  ccooppiiaa  ddeellllaa  ddooccuummeennttaazziioonnee  ccoommpprroovvaannttee  llaa  ssiittuuaazziioonnee  ddii  mmoorroossiittàà  iinnccoollppeevvoollee;;  

  



--  ccooppiiaa  ddooccuummeennttaazziioonnee  aatttteessttaannttee  lloo  ssttaattoo  ddii  iinnvvaalliiddiittàà  ddii  uunnoo  oo  ppiiùù  ccoommppoonneennttii  ddeell  nnuucclleeoo  

((ccoommppoonneennttee  aadduullttoo  ccoonn  iinnvvaalliiddiittàà  aacccceerrttaattaa  ppeerr  aallmmeennoo  iill  7744%%  oo  aannzziiaannoo  ttrraa  ii  6655  eedd  ii  7700  aannnnii  

ccoonn  iinnvvaalliiddiittàà  aacccceerrttaattaa  mmeeddiioo--ggrraavvee  6677--9999%%));;  

  

--  qquuaallssiiaassii  aattrraa  ddooccuummeennttaazziioonnee  rriitteennuuttaa  uuttiillee  aaii  ffiinnii  ddeellllaa  pprreesseennttee  iissttaannzzaa  ee  pprreecciissaammeennttee::  ____________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

AAlllleeggaa  iinnoollttrree  

  
--  ddiicchhiiaarraazziioonnee  ssoottttoossccrriittttaa  ddaall  llooccaattoorree,,  ccoonn  rreellaattiivvaa  ccooppiiaa  ddeell  ddooccuummeennttoo  ddii  iiddeennttiittàà  oo  ddii  

ddooccuummeennttoo  ddii  rriiccoonnoosscciimmeennttoo  eeqquuiippoolllleennttee  iinn  ccoorrssoo  ddii  vvaalliiddiittàà::  

  

□□  ddii  eesssseerree  ddiissppoonniibbiillee,,  iinn  ccaammbbiioo  ddeell  ccoonnttrriibbuuttoo,,  aa  ssaannaarree  llaa  mmoorroossiittàà  iinnccoollppeevvoollee,,  ccoonn  uunn  

ppeerriiooddoo  rreessiidduuoo  ddeell  ccoonnttrraattttoo  nnoonn  iinnffeerriioorree  aadd  aannnnii  dduuee,,  rriinnuunncciiaannddoo  aallll’’eesseeccuuzziioonnee  ddeelllloo  

ssffrraattttoo;;  

□□  ddii  eesssseerree  ddiissppoonniibbiillee,,  iinn  ccaammbbiioo  ddeell  ccoonnttrriibbuuttoo,,  aa  ccoonnsseennttiirree  iill  ddiiffffeerriimmeennttoo  ddeellll’’eesseeccuuzziioonnee  

ddeelllloo  ssffrraattttoo;;  

□□  ddii  eesssseerree  ddiissppoonniibbiillee,,  iinn  ccaammbbiioo  ddeell  ppaaggaammeennttoo  ddii  aallccuunnee  mmeennssiilliittàà,,  aa  ssttiippuullaarree  uunn  nnuuoovvoo  

ccoonnttrraattttoo  ddii  llooccaazziioonnee  aa  ccaannoonnee  ccoonnccoorrddaattoo..  

  

IIll//llaa  ssoottttoossccrriittttoo//aa  ddiicchhiiaarraa  iinnffiinnee  ddii  eesssseerree  iinnffoorrmmaattoo//aa,,  aaii  sseennssii  ddeell  DD..  LL..ggss..  nn..  119966//22000033  

((CCooddiiccee  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  pprrootteezziioonnee  ddeeii  ddaattii  ppeerrssoonnaallii))  cchhee  ii  ddaattii  rraaccccoollttii  ccoonn  llaa  pprreesseennttee  

ddoommaannddaa  ssaarraannnnoo  ttrraattttaattii  ccoonn  oo  sseennzzaa  ssttrruummeennttii  iinnffoorrmmaattiiccii  eedd  uuttiilliizzzzaattii  nneellll’’aammbbiittoo  ddeell  

pprroocceeddiimmeennttoo  ppeerr  ll’’eerrooggaazziioonnee  ddeell  ccoonnttrriibbuuttoo  sseeccoonnddoo  qquuaannttoo  pprreevviissttoo  ddaallllaa  nnoorrmmaattiivvaa..  

LL’’uuttiilliizzzzoo  ddeeii  ddaattii  hhaa  ccoommee  ffiinnaalliittàà  qquueellllaa  ccoonnnneessssaa  aallllaa  ggeessttiioonnee  ddeellllaa  pprroocceedduurraa  aaii  sseennssii  ddeell  

ssuucccciittaattoo  aavvvviissoo..  IIll  ccoonnffeerriimmeennttoo  ddeeii  ddaattii  èè  oobbbblliiggaattoorriioo..  

IIll  ttiittoollaarree  ddeell  ttrraattttaammeennttoo  èè  iill  CCoommuunnee  ddii  PPaannttiigglliiaattee..  LL’’iinntteerreessssaattoo  ppuuòò  eesseerrcciittaarree  ii  ddiirriittttii  ddii  

ccuuii  ffaallll’’aarrtt..  77  ddeell  DD  LLggss..  119966//22000033..  

  

  

PPaannttiigglliiaattee,,  llìì  __________________________________________________________________  

  

  

                  ((ffiirrmmaa  lleeggggiibbiillee))  

  

              ______________________________________________________________________________  


