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PPRRIIVVAACCYY  OONNLLIINNEE  
  

IINNFFOORRMMAATTIIVVAA  AArrtt..  1133  CCooddiiccee  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  pprrootteezziioonnee  ddeeii  ddaattii  ppeerrssoonnaallii  
DDeeccrreettoo  LLeeggiissllaattiivvoo  3300  ggiiuuggnnoo  22000033,,  nn..  119966  --  ((GG..UU..  2299  lluugglliioo  22000033,,  nn..  117744  --  SSuupppplleemmeennttoo  oorrddiinnaarriioo  nn..  112233//LL))  

    

LLaa  pprreesseennttee  IInnffoorrmmaattiivvaa  èè  rreessaa  ssoolloo  ppeerr  iill  wweebbssiittee  wwwwww..aabbrraattrraaddee..ccoomm,,  ee  nnoonn  ppeerr  aallttrrii  wweebbssiittee  eevveennttuuaallmmeennttee  ccoonnssuullttaabbiillii  ddaallll’’uutteennttee  ttrraammiittee  lliinnkk..  AAcccceeddeennddoo  aall  pprreesseennttee  

wweebbssiittee,,  rreeggiissttrraannddoovvii,,  oo  uuttiilliizzzzaannddoonnee  ii ll  ccoonntteennuuttoo,,  aacccceettttaattee  ii  tteerrmmiinnii  ddeellll ''IInnffoorrmmaattiivvaa  ssuullllaa  PPrriivvaaccyy  OOnnlliinnee,,  ccoossìì  ccoommee  eessppoossttaa  ddii  sseegguuiittoo..  SSee  nnoonn  aacccceettttaattee  ttaall ii  tteerrmmiinnii,,  vvii  

pprreegghhiiaammoo  ddii  nnoonn  aacccceeddeerree  aall  ssiittoo  ee  ddii  nnoonn  uuttiilliizzzzaarrnnee  iill  ccoonntteennuuttoo..  

  

AAii  sseennssii  ee  ppeerr  ggllii  eeffffeettttii   ddeellll’’AArrtt..  1133  ddeell  DD..LLggss  nn..  119966  ddeell  3300  ggiiuuggnnoo  22000033  ––  CCooddiiccee  ddeellllaa  PPrriivvaaccyy,,  rreellaattiivvoo  aallllaa  ttuutteellaa  ddeellllee  ppeerrssoonnee  ee  ddii  aallttrrii  ssooggggeettttii  rriissppeettttoo  aall  ttrraattttaammeennttoo  ddeeii  

DDaattii  PPeerrssoonnaallii,,  iill  ttrraattttaammeennttoo  ddeellllee  iinnffoorrmmaazziioonnii  cchhee  LLaa  rriigguuaarrddaannoo,,  ssaarràà  iimmpprroonnttaattoo  aaii  pprriinncciippii  ddii  ccoorrrreetttteezzzzaa,,  lliicceeiittàà  ee  ttrraassppaarreennzzaa,,  ttuutteellaannddoo  llaa  SSuuaa  rriisseerrvvaatteezzzzaa  ee  ii  SSuuooii  ddiirriittttii..  

PPeerr  ““TTrraattttaammeennttoo””  ddii  DDaattii  PPeerrssoonnaallii””  ssii  iinntteennddee  qquuaallssiiaassii  ooppeerraazziioonnee,,  oo  ccoommpplleessssoo  ddii  ooppeerraazziioonnii,,  ssvvoollttii   ccoonn  oo  sseennzzaa  ll’’aauussiilliioo  ddii  mmeezzzzii  eelleettttrroonniiccii  oo  ccoommuunnqquuee  aauuttoorriizzzzaattii,,  

ccoonncceerrnneennttii  llaa  rraaccccoollttaa,,  llaa  rreeggiissttrraazziioonnee,,  ll’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee,,  llaa  ccoonnsseerrvvaazziioonnee,,  ll’’eellaabboorraazziioonnee,,  llaa  mmooddiiffiiccaazziioonnee,,  llaa  sseelleezziioonnee,,  ll’’eessttrraazziioonnee,,  iill   rraaffffrroonnttoo,,  ll’’uuttiilliizzzzoo,,  

ll’’iinntteerrccoonnnneessssiioonnee,,  iill  bbllooccccoo,,  llaa  ccoommuunniiccaazziioonnee,,  llaa  ddiiffffuussiioonnee,,  llaa  ccaanncceellllaazziioonnee  ee  llaa  ddiissttrruuzziioonnee  ddii  ddaattii  rriiffeerriittii  aa  ssooggggeettttii  ppuubbbblliiccii  oo  pprriivvaattii..  

  

QQuueessttoo  ssiittoo  rriissppeettttaa  llaa  ""PPllaattffoorrmm  ffoorr  PPrriivvaaccyy  PPrreeffeerreenncceess  PPrroojjeecctt  ""  ((PP33PP)),,  uunnoo  ssttaannddaarrdd  ddeell  WWoorrlldd  WWiiddee  WWeebb  CCoonnssoorrttiiuumm  ppeerr  ll ''aauuttoommaazziioonnee  ddeellllee  pprroocceedduurree  ee  lloo  ssvviilluuppppoo  ddii  

ppoolliittiicchhee  ddii  pprriivvaaccyy  ttrraassppaarreennttii  aaggllii  uutteennttii..  

QQuuaannddoo  ssuu  uunn  ssiittoo  iinntteerrnneett  ssii  ssvviilluuppppaa  uunnaa  ppoolliittiiccaa  PP33PP,,  llee  iinnffoorrmmaazziioonnii  ccoonntteennuuttee  ssuull  ssiittoo  sstteessssoo  ppoossssoonnoo  eesssseerree  iimmmmeeddiiaattaammeennttee  lleettttee  ddaall  bbrroowwsseerr  ddeell  vviissiittaattoorree,,  cchhee  

aannaalliizzzzaa  ii  ddaattii  ee  llii  ccoonnffrroonnttaa  aauuttoommaattiiccaammeennttee  ccoonn  llee  pprreeffeerreennzzee  aaccccoorrddaattee  aallll ''uutteennttee..  IInn  qquueessttoo  mmooddoo,,  cchhii  aacccceeddee  aa  uunnaa  ppaaggiinnaa  èè  iimmmmeeddiiaattaammeennttee  iinnffoorrmmaattoo  ssuull  ffaattttoo  cchhee  iill  

ssiittoo  rriissppeettttii  oo  mmeennoo  llee  ssuuee  rriicchhiieessttee  ddii  ssiiccuurreezzzzaa..  AAttttuuaallmmeennttee  ii  bbrroowwsseerr  cchhee  ssuuppppoorrttaannoo  qquueessttoo  ssttaannddaarrdd  ssoonnoo  IInntteerrnneett  EExxpplloorreerr  66  ee  NNeettssccaappee  77..  

CCoonn  IInntteerrnneett  EExxpplloorreerr  66,,  ppeerr  vviissuuaalliizzzzaarree  ll''iinnffoorrmmaattiivvaa  sseelleezziioonnaarree  ddaall  mmeennuu  ""VViissuuaalliizzzzaa""  ll''ooppzziioonnee  ""RRaappppoorrttoo  pprriivvaaccyy......"",,  sseelleezziioonnaarree  uunnaa  UURRLL  ee  cclliiccccaarree  ssuu  ""RRiieeppiillooggoo""..  

  

PPRRIIVVAACCYY  PPOOLLIICCYY  
  

FFIINNAALLIITTAA’’  DDEELL  TTRRAATTTTAAMMEENNTTOO  DDEEII  DDAATTII  

IIll  ttrraattttaammeennttoo  aa  ccuuii  ssaarraannnnoo  ssoottttooppoossttii  ii  VVoossttrrii  ddaattii  hhaa  llaa  ffiinnaalliittàà  ddii  pprroovvvveeddeerree  aall  ccoorrrreettttoo  aaddeemmppiimmeennttoo  ddeellllee  ccoonnddiizziioonnii  ccoonnttrraattttuuaallii   eedd  aaii  ccoonnsseegguueennttii  aaddeemmppiimmeennttii  ddeeggllii  

oobbbblliigghhii  cciivviilliissttiiccii  ee  ffiissccaallii,,  aallll’’aaggggiioorrnnaammeennttoo  ddeellllee  aannaaggrraaffiicchhee  cclliieennttii  ee  ffoorrnniittoorrii,,  ppeerr  aannaalliissii  ssttaattiissttiicchhee  iinntteerrnnee,,  ppeerr  iinnffoorrmmaazziioonnii  ccoommmmeerrcciiaallii  ee  pprroommoozziioonnee  ddeellllaa  nnoossttrraa  aattttiivviittàà..  

MMOODDAALLIITTAA’’  DDEELL  TTRRAATTTTAAMMEENNTTOO  DDEEII  DDAATTII  

II  ddaattii  vveerrrraannnnoo  ttrraattttaattii  pprriinncciippaallmmeennttee  ccoonn  ssttrruummeennttii  eelleettttrroonniiccii  eedd  iinnffoorrmmaattiiccii,,  ee  mmeemmoorriizzzzaattii  ssiiaa  ssuu  ssuuppppoorrttii  iinnffoorrmmaattiiccii  cchhee  ssuu  ooggnnii  aallttrroo  ttiippoo  ddii  ssuuppppoorrttoo  iiddoonneeoo,,  nneell  rriissppeettttoo  

ddeellllee  MMiissuurree  MMiinniimmee  ddii  SSiiccuurreezzzzaa  aaii  sseennssii  ddeell  DDiisscciipplliinnaarree  TTeeccnniiccoo  AAlllleeggaattoo  ““BB””  aall    DD..LLggss  nn..  119966  ddeell  3300  ggiiuuggnnoo  22000033..  

NNAATTUURRAA  DDEELL  CCOONNFFEERRIIMMEENNTTOO  DDEEII  DDAATTII  

IIll  ccoonnffeerriimmeennttoo  ddeeii  ddaattii  èè  oobbbblliiggaattoorriioo  iinn  rreellaazziioonnee  aallllee  ffiinnaalliittàà  rreellaattiivvee  aaggllii  aaddeemmppiimmeennttii  ddii  nnaattuurraa  ccoonnttrraattttuuaallee  ee  qquuiinnddii  ppeerr  ll’’eesspplleettaammeennttoo  ddii  ttuuttttee  llee  aattttiivviittàà  nneecceessssaarriiee  ee  

ffuunnzziioonnaallii  aallll’’eesseeccuuzziioonnee  ddeeggllii  oobbbblliigghhii  ccoonnttrraattttuuaallii..  LL’’eevveennttuuaallee  ttoottaallee  oo  ppaarrzziiaallee  rriiffiiuuttoo  aa  ffoorrnniirree  ii  ddaattii,,  ppoottrràà  ddeetteerrmmiinnaarree  llaa  mmaannccaattaa  oo  ppaarrzziiaallee  eesseeccuuzziioonnee  ddeell  ccoonnttrraattttoo,,  oo  

ll’’iimmppoossssiibbiilliittàà  ddii  ppootteerr  pprroosseegguuiirree  nneell  rraappppoorrttoo,,  nnoonn  ppeerr  nnoossttrraa  ccoollppaa,,  ccoonn  ooggnnii  ccoonnsseegguueennttee  eeffffeettttoo..  

CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNEE  EE  DDIIFFFFUUSSIIOONNEE  DDEEII  DDAATTII  

II  ddaattii  ppoottrraannnnoo  eesssseerree  ccoommuunniiccaattii::  

--  aa  nnoossttrroo  ppeerrssoonnaallee  ddiippeennddeennttee,,  ccoollllaabboorraattoorrii,,  ccoonnssuulleennttii  ee  iinnccaarriiccaattii;;  

--  aa  ssooggggeettttii  cchhee  ddoovvrraannnnoo  eesssseerree  ccooiinnvvoollttii  ppeerr  ll’’eesspplleettaammeennttoo  ddeeggllii  oobbbblliigghhii  ccoonnttrraattttuuaallii;;  

--  aa  ppeerrssoonnaallee  ddii  ssoocciieettàà  eesstteerrnnee  aaddddeettttee  aall llaa  ggeessttiioonnee  ee  mmaannuutteennzziioonnee  ddeeii  ssiisstteemmii  iinnffoorrmmaattiiccii;;  

--  aa  IIssttiittuuttii  ddii  CCrreeddiittoo  ppeerr  llee  ttrraannssaazziioonnii  ffiinnaannzziiaarriiee  rreellaattiivvee  aaii  nnoossttrrii  rraappppoorrttii  ccoommmmeerrcciiaallii;;  

IInn  nneessssuunn  ccaassoo  ssaarraannnnoo  ooggggeettttoo  ddii  ddiiffffuussiioonnee..  

TTIITTOOLLAARREE    EE  RREESSPPOONNSSAABBIILLEE  DDEELL  TTRRAATTTTAAMMEENNTTOO  

IIll  TTiittoollaarree  ddeell  TTrraattttaammeennttoo  èè  llaa  nnoossttrraa  SSoocciieettàà  AABBRRAA  TTRRAADDEE  SSRRLL,,  pprreessssoo  llaa  SSeeddee  LLeeggaallee  iinn  VViiaa  LLeeoonnaarrddoo  ddaa  VViinnccii,,  4400  BBrreesscceelllloo  ––  4422004411  RReeggggiioo  nneellll’’EEmmiilliiaa,,  nneellllaa  ppeerrssoonnaa  

ddeell  ssuuoo  LLeeggaallee  RRaapppprreesseennttaannttee  SSiigg..  BBoonnaarrddii  FFaabbiioo,,  cchhee  aaii  ffiinnii  ddeellllaa  pprreesseennttee  LLeeggggee  èè  ddoommiicciilliiaattoo  pprreessssoo  llaa  nnoossttrraa  SSeeddee..  

IIll  RReessppoonnssaabbiillee  ddeell  TTrraattttaammeennttoo  èè  iill  SSiigg..  BBoonnaarrddii  FFaabbiioo,,  cchhee  aaii  ffiinnii  ddeellllaa  pprreesseennttee  LLeeggggee  èè  ddoommiicciilliiaattoo  pprreessssoo  llaa  nnoossttrraa  SSeeddee..  

LL’’iinnddiirriizzzzoo  EE--mmaaiill,,  ddaa  uuttiilliizzzzaarree  ppeerr  ppootteerr  eesseerrcciittaarree  ii  pprroopprrii  ddiirriittttii,,  èè  qquueelllloo  rriippoorrttaattoo  nneell  ppiieeddee  ddeell  ddooccuummeennttoo..  
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IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII  AADDDDIIZZIIOONNAALLII  SSUUII  DDAATTII  FFOORRNNIITTII  VVOOLLOONNTTAARRIIAAMMEENNTTEE  DDAALLLL’’UUTTEENNTTEE  

LL''iinnvviioo  ffaaccoollttaattiivvoo  ee  vvoolloonnttaarriioo  ddii  ppoossttaa  eelleettttrroonniiccaa  aaggllii  iinnddiirriizzzzii  iinnddiiccaattii  iinn  qquueessttoo  wweebbssiittee,,  ttrraammiittee  cclliieenntt  oo  aattttrraavveerrssoo  ll''uuttiilliizzzzoo  ddeellllee  mmaaiillffoorrmm  pprreesseennttii  nneell  ssiittoo,,  ccoommppoorrttaa  

iinneevviittaabbiillmmeennttee  ll''aaccqquuiissiizziioonnee  ddeeggllii  iinnddiirriizzzzii  EE--mmaaiill  ddeeii  mmiitttteennttii  ((nnoonncchhéé  ddeeggllii  eevveennttuuaallii  aallttrrii  DDaattii  PPeerrssoonnaallii  iinnsseerriittii  nneellllee  EE--mmaaiill)),,  cchhee  vveerrrraannnnoo  uuttiilliizzzzaattii  ssoolloo  eedd  eesscclluussiivvaammeennttee  

ppeerr  rriissppoonnddeerree  aallllee  rriicchhiieessttee  ee  llee  ffiinnaallii ttàà  iinnddiiccaattee  nneellllaa  pprreesseennttee  IInnffoorrmmaattiivvaa..  

  

AAllccuunnii  sseerrvviizzii  ddeell  ssiittoo  rriicchhiieeddoonnoo  ll''iinnddiirriizzzzoo  EE--mmaaiill,,  nnoommee  ee  ccooggnnoommee,,  iinnddiirriizzzzoo  ee  nnuummeerroo  ddii  tteelleeffoonnoo,,  ppeerr  eevviittaarree  ll''aabbuussoo  ddeell  ssiisstteemmaa  ee//oo  ccoonnsseennttiirree  ll''eevveennttuuaallee  rreepprreessssiioonnee  ddii  

ccoommppoorrttaammeennttii  aannttiiggiiuurriiddiiccii,,  ppeerr  ccoonnsseennttiirree  llaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  ffrraa  uutteennttii,,  ppeerr  ggaarraannttiirree  ddeellll''iiddeennttiittàà  ddii  cchhii  iinntteerraaggiissccee..  

TTaallii  ddaattii  ssaarraannnnoo  uuttiilliizzzzaattii  ssoolloo  eedd  eesscclluussiivvaammeennttee  ppeerr  iill  ffuunnzziioonnaammeennttoo  ddeeii  rreellaattiivvii  sseerrvviizzii  ee  llee  ffiinnaalliittàà  iinnddiiccaattee  nneellllaa  pprreesseennttee  IInnffoorrmmaattiivvaa..  

TTaallii  ddaattii,,  aaii  sseennssii  ddeell  CCooddiiccee  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  pprrootteezziioonnee  ddeeii  ddaattii  ppeerrssoonnaallii,,  nnoonn  vveerrrraannnnoo  iinn  aallccuunn  mmooddoo  cceedduuttii  oo  ddiiffffuussii..  

  

DDaattii  ddii  nnaavviiggaazziioonnee::  

LLee  pprroocceedduurree  ssooffttwwaarree  pprreeppoossttee  aall  ffuunnzziioonnaammeennttoo  ddii  qquueessttoo  ssiittoo  aaccqquuiissiissccoonnoo,,  nneell  ccoorrssoo  ddeell  lloorroo  nnoorrmmaallee  eesseerrcciizziioo,,  aallccuunnii  ddaattii  ppeerrssoonnaallii   llaa  ccuuii  ttrraassmmiissssiioonnee  èè  iimmpplliicciittaa  nneellll''uussoo  

ddeeii  pprroottooccoollllii  ddii  ccoommuunniiccaazziioonnee  ddii  IInntteerrnneett..  

NNeell  ssiittoo  èè  pprreesseennttee  uunn  TTooooll  ddii  SSttaattiissttiicchhee,,  cchhee  rraaccccoogglliiee  ddaattii  aannoonniimmii  ssuullllee  vviissiittee  ((IIPP,,  rreeffeerrrreerr,,  bbrroowwsseerr  uussaattoo,,  ssiisstteemmaa  ooppeerraattiivvoo,,  rriissoolluuzziioonnee  mmoonniittoorr,,  ddaattaa,,  oorraa,,  ppeerrmmaanneennzzaa  

oonnlliinnee))..  II  ddaattii  rraaccccoollttii  vveennggoonnoo  uuttiilliizzzzaattii  aall  ssoolloo  eedd  eesscclluussiivvoo  ffiinnee  ddii  mmoonniittoorraarree  aaii  ffiinnii  ssttaattiissttiiccii  ll''aannddaammeennttoo  ddeell  wweebbssiittee,,  ppeerr  mmiigglliioorraarree  iill   sseerrvviizziioo..  

NNeessssuunn  ddaattoo  ddeerriivvaannttee  ddaall  sseerrvviizziioo  wweebb  vviieennee  ccoommuunniiccaattoo  oo  ddiiffffuussoo..  

  

IInnvviiaannddoo  uunnaa  EE--mmaaiill  aall  TTiittoollaarree  ddeell  TTrraattttaammeennttoo  ddii  DDaattii  PPeerrssoonnaallii  ppeerr  iill  WWeebbssiittee::  wwwwww..aabbrraattrraaddee..ccoomm,,  ssii  ppuuòò  rriicchhiieeddeerree  llaa  ccaanncceellllaazziioonnee  ddeeii  ddaattii  ffoorrnniittii   ppeerr  ll''iissccrriizziioonnee  aaggllii   

eevveennttuuaallii  sseerrvviizzii  iinntteerraattttiivvii,,  ddii  ootttteenneerree  llaa  ccoonnffeerrmmaa  ddeellll''eessiisstteennzzaa  oo  mmeennoo  ddeeii  mmeeddeessiimmii  ddaattii  ee  ddii  ccoonnoosscceerrnnee  iill  ccoonntteennuuttoo  ee  ll''oorriiggiinnee,,  vveerriiffiiccaarrnnee  ll ''eessaatttteezzzzaa  oo  cchhiieeddeerrnnee  

ll''iinntteeggrraazziioonnee  oo  ll''aaggggiioorrnnaammeennttoo,,  ooppppuurree  llaa  rreettttiiffiiccaa..    

EE''  ppoossssiibbiillee  iinnoollttrree  rriicchhiieeddeerree  aa  mmeezzzzoo  EE--mmaaiill  llaa  ccaanncceellllaazziioonnee,,  llaa  mmooddiiffiiccaa,,  ll''iinntteeggrraazziioonnee  oo  ll''aaggggiioorrnnaammeennttoo  ddii  ddaattii  ee  ccoonntteennuuttii  eevveennttuuaallmmeennttee  iinnsseerriittii  oonnlliinnee  aattttrraavveerrssoo  ii  

pprreevviissttii  mmoodduullii..  

CCOOOOKKIIEESS  

II  CCooookkiieess  ssoonnoo  uunnaa  tteeccnnoollooggiiaa  cchhee  vviieennee  uuttiilliizzzzaattaa  ppeerr  ffoorrnniirree  iinnffoorrmmaazziioonnii  ppeerrssoonnaalliizzzzaattee  aadd  uunn  uutteennttee  ddeell  WWeebbssiittee..  UUnn  CCooookkiiee  èè  uunn  eelleemmeennttoo  ddii  ddaattii  cchhee  uunn  ssiittoo  WWeebb  ppuuòò  

iinnvviiaarree  aall  bbrroowwsseerr,,  iill   qquuaallee  aa  ssuuaa  vvoollttaa  lloo  aarrcchhiivviiaa  nneell  ssiisstteemmaa..  EE''  ppoossssiibbii llee  ccoonnffiigguurraarree  iill   bbrroowwsseerr  ppeerr  rriicceevveerree  uunn  CCooookkiiee,,  ffoorrnneennddoo  qquuiinnddii  llaa  ppoossssiibbiilliittàà    ddii  ddeecciiddeerree  ssee  ee  

qquuaannddoo  aacccceettttaarrlloo..  

IIll  nnoossttrroo  ssiittoo  ppoottrreebbbbee  uuttiilliizzzzaarree  CCooookkiieess..  IInn  qquueessttoo  ccaassoo  uuttii lliizzzzeerràà  CCooookkiieess  HHTTTTPP  aall  ssoolloo  eedd  eesscclluussiivvoo  ffiinnee  ddii  ppeerrssoonnaalliizzzzaarree  llaa  nnaavviiggaazziioonnee,,  ddii  ccoonnsseennttiirree  ll''uussoo  ddeeggllii   eevveennttuuaallii  

sseerrvviizzii  iinntteerraattttiivvii  ee  ddii  ppeerrmmeetttteerree  aall  ssiisstteemmaa  ddii  ""rriiccoonnoosscceerree""  ll''uutteennttee  rreeggiissttrraattoo..  

VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  PPOOLLIICCYY  

MMiiccrroossoofftt  IInntteerrnneett  EExxpplloorreerr  66  vvaalluutteerràà  qquueessttaa  PPoolliiccyy  qquuaannddoo  vveerrrràà  uuttiilliizzzzaattoo  uunn  CCooookkiiee..  QQuueessttaa  aazziioonnee  ddii  IIEE  ddiippeennddee  ddaall  lliivveelllloo  ddii  PPrriivvaaccyy  cchhee  ll''uutteennttee  hhaa  sseelleezziioonnaattoo  nneell  

bbrroowwsseerr  ((BBaassssoo,,  MMeeddiioo,,  MMeeddiioo--AAllttoo,,  AAllttoo;;  ppeerr  ddeeffaauulltt  èè  mmeeddiioo))..  IInn  aaggggiiuunnttaa,,  IIEE  eessaammiinnaa  ssee  llaa  ppoolliiccyy  ppeerr  iill  CCooookkiiee  èè  ssooddddiissffaacceennttee  oo  iinnssooddddiissffaacceennttee,,  ssee  iill  CCooookkiiee  èè  uunn  CCooookkiiee  

ddii  sseessssiioonnee  oo  ppeerrssiisstteennttee  ee  ssee  iill  CCooookkiiee  èè  uuttiilliizzzzaattoo  iinn  uunn  ccoonntteessttoo  ddeell  ssiittoo  oo  ddii  tteerrzzee  ppaarrttii..    

SSooddddiissffaazziioonnee  ppoolliiccyy::  qquueessttaa  PPoolliiccyy  ccoommppaacctt  èè  ccoonnssiiddeerraattaa  ssooddddiissffaacceennttee  iinn  aaccccoorrddoo  ccoonn  llaa  ddeeffiinniizziioonnee  ddeellllee  rreeggoollee  ddii  IInntteerrnneett  EExxpplloorreerr  66..  IIEE66  aacccceetttteerràà  ii  CCooookkiieess  cchhee  

sseegguuoonnoo  qquueessttaa  PPoolliiccyy  ccoonn  iimmppoossttaazziioonnee  AAllttaa,,  MMeeddiioo--AAllttaa,,  MMeeddiiaa,,  BBaassssaa  ee  AAcccceettttaa  ttuuttttii  ii  CCooookkiieess..  

NNeettssccaappee  77  pprreesseennttaa  dduuee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  rriiffeerriittee  aalllloo  ssttaannddaarrdd  PP33PP,,  PP33PP  PPrriivvaaccyy  PPoolliiccyy  VViieewweerr  ee  PP33PP  CCooookkiiee  MMaannaaggeemmeenntt..  

QQuueessttee  ffeeaattuurreess  ccoonnsseennttoonnoo  uunnaa  vvaalluuttaazziioonnee  ttrraassppaarreennttee  ddeellllee  PPoolliiccyy  PP33PP  ccoommpplliiaanntt..  

  

DDIIRRIITTTTII  DDII  AACCCCEESSSSOO  AAII  DDAATTII  PPEERRSSOONNAALLII  EEDD  AALLTTRRII  DDIIRRIITTTTII  ((  AArrtt..  77  ddeell  DD..LLggss  nn..  119966  ddeell  3300  ggiiuuggnnoo  22000033))  

IInn  ooggnnii  mmoommeennttoo  ppoottrràà  eesseerrcciittaarree  ii  SSuuooii  ddiirriittttii   nneeii  ccoonnffrroonnttii  ddeell  TTiittoollaarree  ddeell  TTrraattttaammeennttoo  aaii  sseennssii  ddeellll’’AArrtt..  77,,  cchhee  ppeerr  SSuuaa  ccoommooddiittàà  rriipprroodduucciiaammoo  iinntteeggrraallmmeennttee::  
11..  LL''iinntteerreessssaattoo  hhaa  ddiirriittttoo  ddii  ootttteenneerree  llaa  ccoonnffeerrmmaa  ddeellll''eessiisstteennzzaa  oo  mmeennoo  ddii  ddaattii  ppeerrssoonnaallii  cchhee  lloo  rriigguuaarrddaannoo,,  aanncchhee  ssee  nnoonn  aannccoorraa  rreeggiissttrraattii,,  ee  llaa  lloorroo  ccoommuunniiccaazziioonnee  iinn  
ffoorrmmaa  iinntteelllliiggiibbiillee..  
22..  LL''iinntteerreessssaattoo  hhaa  ddiirriittttoo  ddii  ootttteenneerree  ll''iinnddiiccaazziioonnee::  

aa))  ddeellll ''oorriiggiinnee  ddeeii  ddaattii  ppeerrssoonnaallii;;  
bb))  ddeellllee  ffiinnaalliittàà  ee  mmooddaalliittàà  ddeell  ttrraattttaammeennttoo;;  
cc))  ddeellllaa  llooggiiccaa  aapppplliiccaattaa  iinn  ccaassoo  ddii  ttrraattttaammeennttoo  eeffffeettttuuaattoo  ccoonn  ll''aauussiilliioo  ddii  ssttrruummeennttii  eelleettttrroonniiccii;;  
dd))  ddeeggllii   eessttrreemmii  iiddeennttiiffiiccaattiivvii  ddeell  ttiittoollaarree,,  ddeeii  rreessppoonnssaabbiillii  ee  ddeell  rraapppprreesseennttaannttee  ddeessiiggnnaattoo  aaii  sseennssii  ddeellll''aarrttiiccoolloo  55,,  ccoommmmaa  22;;  
ee))  ddeeii  ssooggggeettttii   oo  ddeellllee  ccaatteeggoorriiee  ddii  ssooggggeettttii   aaii  qquuaallii   ii  ddaattii  ppeerrssoonnaallii  ppoossssoonnoo  eesssseerree  ccoommuunniiccaattii  oo  cchhee  ppoossssoonnoo  vveenniirrnnee  aa  ccoonnoosscceennzzaa  iinn  qquuaalliittàà  ddii  rraapppprreesseennttaannttee  
ddeessiiggnnaattoo  nneell  tteerrrriittoorriioo  ddeelllloo  SSttaattoo,,  ddii  rreessppoonnssaabbiillii  oo  iinnccaarriiccaattii..  

33..  LL''iinntteerreessssaattoo  hhaa  ddiirriittttoo  ddii  ootttteenneerree::  
aa))  ll''aaggggiioorrnnaammeennttoo,,  llaa  rreettttiiffiiccaazziioonnee  oovvvveerroo,,  qquuaannddoo  vvii  hhaa  iinntteerreessssee,,  ll ''iinntteeggrraazziioonnee  ddeeii  ddaattii;;  
bb))  llaa  ccaanncceellllaazziioonnee,,  llaa  ttrraassffoorrmmaazziioonnee  iinn  ffoorrmmaa  aannoonniimmaa  oo  iill   bbllooccccoo  ddeeii  ddaattii  ttrraattttaattii  iinn  vviioollaazziioonnee  ddii  lleeggggee,,  ccoommpprreessii  qquueellllii  ddii  ccuuii  nnoonn  èè  nneecceessssaarriiaa  llaa  ccoonnsseerrvvaazziioonnee  
iinn  rreellaazziioonnee  aaggllii  ssccooppii  ppeerr  ii  qquuaallii  ii   ddaattii  ssoonnoo  ssttaattii  rraaccccoollttii  oo  ssuucccceessssiivvaammeennttee  ttrraattttaattii;;  
cc))  ll''aatttteessttaazziioonnee  cchhee  llee  ooppeerraazziioonnii  ddii  ccuuii  aallllee  lleetttteerree  aa))  ee  bb))  ssoonnoo  ssttaattee  ppoorrttaattee  aa  ccoonnoosscceennzzaa,,  aanncchhee  ppeerr  qquuaannttoo  rriigguuaarrddaa  iill  lloorroo  ccoonntteennuuttoo,,  ddii  ccoolloorroo  aaii  qquuaallii  ii  ddaattii  
ssoonnoo  ssttaattii  ccoommuunniiccaattii  oo  ddiiffffuussii,,  eecccceettttuuaattoo  iill  ccaassoo  iinn  ccuuii  ttaallee  aaddeemmppiimmeennttoo  ssii  rriivveellaa  iimmppoossssiibbiillee  oo  ccoommppoorrttaa  uunn  iimmppiieeggoo  ddii  mmeezzzzii  mmaanniiffeessttaammeennttee  sspprrooppoorrzziioonnaattoo  
rriissppeettttoo  aall  ddiirriittttoo  ttuutteellaattoo..  

44..  LL''iinntteerreessssaattoo  hhaa  ddiirriittttoo  ddii  ooppppoorrssii,,  iinn  ttuuttttoo  oo  iinn  ppaarrttee::  
aa))  ppeerr  mmoottiivvii  lleeggiittttiimmii  aall  ttrraattttaammeennttoo  ddeeii  ddaattii  ppeerrssoonnaallii  cchhee  lloo  rriigguuaarrddaannoo,,  aannccoorrcchhéé  ppeerrttiinneennttii  aalllloo  ssccooppoo  ddeellllaa  rraaccccoollttaa;;  
bb))  aall  ttrraattttaammeennttoo  ddii  ddaattii  ppeerrssoonnaallii  cchhee  lloo  rriigguuaarrddaannoo  aa  ffiinnii  ddii  iinnvviioo  ddii  mmaatteerriiaallee  ppuubbbblliicciittaarriioo  oo  ddii  vveennddiittaa  ddiirreettttaa  oo  ppeerr  iill  ccoommppiimmeennttoo  ddii  rriicceerrcchhee  ddii  mmeerrccaattoo  oo  ddii  
ccoommuunniiccaazziioonnee  ccoommmmeerrcciiaallee..  


