
BASES DEL CONCURSO FOTOGRÁFICO DEL GRUPO FONTANA

1. Con motivo del 70º aniversario de la fundación de Fontana Luigi S.P.A., empresa de la
que es originario el Grupo Fontana, se pone en marcha el concurso de fotografía
titulado “ONE COMPANY, ONE FAMILY”.

2. El concurso de fotografía es promovido por Grupo Fontana y está abierto a todos los
empleados de las distintas empresas que forman el Grupo.

3. La participación es gratuita.
4. El tema del concurso es "ONE COMPANY, ONE FAMILY": se invita a los participantes a

describir su visión de la empresa con una imagen, en particular la relación con su vida
privada y la dimensión laboral. El objetivo es que se describa y cuente la diversidad del
mundo de Fontana en los diversos países del mundo en que está presente, pero
orientándolo todo a una visión unitaria que una a empresa, producto y personas.

5. Cada participante puede enviar un máximo de una fotografía en formato digital. Cada
archivo fotográfico debe indicar los siguientes datos: empresa, nombre y apellidos del
concursante, y título de la obra (p. ej. Fontana Luigi S.P.A., María Gutiérrez – título). Las
fotografías deben llegar en el sentido correcto de visualización, adjuntando el
formulario de inscripción. A cada competidor se le asignará una abreviatura por parte
de la Organización, con el fin de mantener el anonimato durante la fase de evaluación
por parte del jurado. Ganará la imagen que obtenga el mayor consenso.

6. La Organización se reserva el derecho a identificar las categorías del concurso en
función de las imágenes recibidas.

7. Las imágenes deben guardarse en formato JPEG (.jpg), perfil cromático RGB. El tamaño
máximo permitido para cada imagen es de 5 MB. Se permiten tanto imágenes
escaneadas tomadas en película (negativo o diapositiva), como realizadas directamente
con cámaras digitales. Las fotografías deben ser inéditas. No se aceptarán fotografías
con logo, firma, marca de agua, marcos/passepartout o signos reconocibles de
cualquier tipo. No se permiten fotomontajes, dobles exposiciones, imágenes
compuestas de ningún tipo (HDR, focus stacking, panorámicas, STITCH, fotomosaicos,
etc.), solarizaciones, filtros digitales o retoques digitales. Se aceptarán fotografías en
blanco y negro, así como recortes respecto al formato original (CROP).

8. Todas las fotografías enviadas serán examinadas por una comisión cualificada que
eliminará las que se consideren fuera de tema o, en todo, caso contrarias a la moral y
las buenas costumbres. No se permiten fotografías o imágenes que se consideren
ofensivas, según la sensibilidad y el juicio incuestionable del jurado.

9. Las imágenes podrán enviarse desde el momento en que se publique la convocatoria a:
contestfg70@fontanagruppo.com como máximo a las 23:59 horas del 31 de mayo de
2022.

10. En caso de dudas o disputas, cada participante, si así lo solicita la organización, debe
poder aportar los archivos originales sin comprimir (archivos digitales RAW, JPEG o
película) al jurado.

11. El jurado técnico está compuesto por el artista Maurizio Galimberti y miembros de la
familia Fontana. Las valoraciones del jurado se basarán en los siguientes parámetros:
creatividad, originalidad, calidad iconográfica y relación con el tema.
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12. Los ganadores del Concurso de Fotografía serán informados directamente por la
Organización y el ranking será difundido mediante los canales de comunicación internos
de la Empresa. Los premios se entregarán a los ganadores del concurso en

13. octubre de 2022.

14. Cada autor, propietario de todos los derechos sobre sus originales, es personalmente
responsable de las obras presentadas. Asimismo, cada autor conserva la propiedad de
las imágenes enviadas al concurso, pero cede libremente los derechos ilimitados de uso
de las imágenes a la organización del concurso, incluidos los derivados de la legislación
sobre derechos de autor –L.633/41 modificada por L.248/2000–, sin límite alguno,
incluidos los derechos de publicación, distribución, transmisión, reproducción o
difusión, en cualquier modo o forma. La organización del concurso podrá publicar y
difundir las imágenes con la única obligación de citar cada vez al autor o autores de las
fotografías. Los organizadores no podrán en ningún caso, sin previo acuerdo con el
fotógrafo, ceder a terceros las fotografías presentadas al concurso por ningún motivo.

15. Los autores son legalmente responsables de sus obras y exoneran a los organizadores y
a las empresas del Grupo Fontana de toda responsabilidad, incluso frente a los sujetos
representados en las fotografías. Si la imagen retrata a terceros, el competidor debe
enviar a los organizadores el descargo de responsabilidad para el uso de las imágenes y
el consentimiento para el tratamiento de los datos personales al mismo tiempo que
envía la solicitud para participar en el concurso. Las imágenes enviadas no podrán, en
ningún caso, contener datos que puedan ser calificados como sensibles o puedan
retratar sujetos, personas, bienes que puedan constituir actos obscenos o que sean
contrarios al orden público o a la moral.

16. La participación en el concurso implica la aceptación incondicional de las normas
contenidas en este reglamento.

17. Le informamos que, de conformidad con el artículo 13 del Reglamento Europeo sobre
protección de datos personales UE 2016/679, los datos personales proporcionados por
los concursantes al entregar el formulario de registro, recogidos y tratados con
herramientas informáticas, se utilizarán para identificar a los ganadores y al resto de
autores de las fotografías en las distintas ocasiones en que serán expuestas o
publicadas, así como para las comunicaciones relativas al propio concurso. El
concursante tiene derecho a acceder a los datos que le conciernen y a ejercer, ante el
responsable del tratamiento, los derechos de complementación, supresión, corrección,
cancelación, etc. garantizados por el art. 13 de la citada ley. La aportación de datos y el
consentimiento para su tratamiento son condiciones necesarias para la participación en
el concurso.

18. En caso de ser necesario y con el fin de mejorar el desarrollo del Concurso, los
Organizadores se reservan el derecho a hacer cambios en el presente reglamento,
además de comprometerse a informar oportunamente de dichos cambios por los
canales de comunicación interna de la Empresa.

19. No se devolverá el material enviado.
20. La decisión del jurado será inapelable.
21. Si bien velará por el máximo cuidado de las obras, el comité organizador rechaza toda

responsabilidad por pérdidas o daños de cualquier índole en las fotografías enviadas.



22. El formulario de INSTRIPCIÓN y el DESCARGO DE RESPONSABILIDAD se pueden
descargar desde la página web https://gruppofontana.it/photo-contest/

Para obtener más información, ponte en contacto con la Organización en la siguiente dirección de
correo electrónico: francesca.spinelli@fontanagruppo.com e communications@fontanagruppo.com

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO  AO CONCURSO DE FOTOGRAFIA "ONE COMPANY, ONE FAMILY"
DO FONTANA GRUPPO

Nome completo   ………………………………..............................................................................................................
Data de Nascimento  ........./............/...................... Local ……….........................................................................
Endereço ................................................................................................
Bairro……………………………………………..
CEP......................................................... Cidade/Estado
………………………………………………………………..................
e-mail corporativo ………………………………............................................................................................................
Telefone para contato ………...............................................................................................................................
Funcionário da empresa....................................................................................Sede ……..................................

TÍTULO DA FOTO:

________________________________________________________________________________________________

DECLARA

que as imagens fotográficas enviadas ao fim de participar do concurso fotográfico "One Company One Family"

organizado pelo Fontana Gruppo, foram tiradas por si mesmo e que detém total e exclusivamente os direitos autorais

relevantes. Caso tais fotografias incluem outras pessoas que não sejam facilmente reconhecíveis e/ou identificáveis, o

Autor declara que entregará, ao mesmo tempo que o formulário de solicitação, o consentimento da pessoa retratada

para a publicação do(s) assunto(s) retratado(s) e a autorização para processar dados pessoais, que ele/ela anexa a esta

solicitação, liberando, em qualquer caso, a Empresa de qualquer possível solicitação e/ou reclamação das pessoas

retratadas por uso não autorizado de sua imagem. Além disso, AUTORIZA, de acordo com/para os fins da lei, a

publicação e o livre uso da fotografia para os fins declarados nas Regras do Concurso; O signatário reconhece,

entretanto, que a empresa não assume nenhuma obrigação de publicar, no todo ou em parte, a foto objeto deste

comunicado. Em virtude deste comunicado, devidamente acompanhado da assinatura autenticada do declarante, o

mesmo confirma seu consentimento explícito e incondicional para a publicação (impressa ou on-line em canais web) e

exibição pública (no caso de exposições fotográficas) das fotografias acima mencionadas pela empresa.O declarante

também concede autorização para publicar seu nome como Autor selecionado ou vencedor através dos canais de

comunicação utilizados pela empresa, caso a condição seja cumprida após o resultado da competição. Por sua vez, a

empresa garante que não fará nenhum uso dessas fotografias além do indicado e/ou que resultará em um benefício

econômico direto para a empresa. O direito de uso das imagens pela empresa é entendido como concedido sem

qualquer limite de tempo. Os signatários se comprometem a não fazer nenhuma reivindicação financeira em relação a

este direito de uso. A empresa não pode ser considerada responsável pela difusão das imagens por terceiros que não
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são controlados ou controláveis e, em qualquer caso, não autorizados pela própria empresa, que fica isenta de

qualquer responsabilidade por este mérito.

Além disso, esta autorização inclui todos os direitos permitidos por lei, incluindo aqueles derivados da lei de direitos

autorais - L.633/41 conforme emendada pela L.248/2000 -, sem qualquer limitação, incluindo o direito de publicação,

distribuição, transmissão, reprodução e/ou disseminação, de qualquer modo ou forma (incluindo mas não se limitando

à transcrição, edição, processamento, mesmo em versão resumida ou reduzida).

Local e Data_______________________________________________________

Assinatura ________________________________________________________

O ABAIXO-ASSINADO DECLARA TAMBÉM
Dar consentimento para o processamento de seus dados pessoais nos termos do artigo 13 do REG. 2016/679 da UE e
que recebeu todas as devidas informações sobre os direitos relacionados ao processamento dos dados pessoais
fornecidos pelo Fontana Gruppo, para fins de gestão desta autorização.

Para este fim, dou meu consentimento para o processamento de dados em relação às informações reproduzidas
abaixo e fornecidas pelo Fontana Gruppo.

Local e Data

_______________________________________________________

Assinatura

_______________________________________________________



POLÍTICA DE PRIVACIDADE
(relações trabalhistas)

Nos termos e para os efeitos do art. 13, do Regulamento da UE 2016/679
relativo à proteção de pessoas físicas no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais,

bem como a livre circulação desses dados e a revogação da Diretiva 95/46/CE

Prezado Senhor/a

Fontana Finanziaria SpA com sede social em Veduggio Con Colzano (MB), Rua Fontana n° 9, deseja informá-lo que o
Regulamento Europeu nº 679 de 27 de abril de 2016 sobre o processamento de dados pessoais prevê a proteção dos
indivíduos no que diz respeito ao processamento de dados pessoais.

Nos termos do artigo 13.º do REG. EU 2016/679, portanto, fornecemos as seguintes informações:

1. Identificação do Titular
O Controlador de Dados é a empresa Fontana Finanziaria SpA com sede em Veduggio Con Colzano (MB), Rua Fontana
n°9, P.I. 05961200150, endereço de e-mail fontanafinanziaria@legalmail.it, o delegado interno de privacidade de
acordo com o art. 29 EU Regulation 2016/679 é o Sr. Gianni Rubin.

2. Objetivo do processamento
O processamento de dados pessoais, incluindo dados especiais (anteriormente dados sensíveis incluindo imagem e
voz), fornecidos em relação ao concurso fotográfico "One Company One Family" realizado pelo Fontana Gruppo, tem
como objetivo o uso/distribuição/disseminação das "Gravações" para os fins da empresa, ligado tanto ao evento acima
mencionado quanto àqueles relativos à promoção e comunicação.
A base legal que justifica o processamento de dados é representada pelo consentimento explícito.

3. Métodos de processamento
Em relação aos propósitos acima expostos, os dados estão sujeitos a processamento computadorizado.
Os dados serão armazenados nos servidores da empresa e serão publicados, distribuídos, transmitidos, reproduzidos
e/ou divulgados para Clientes, Fornecedores e durante eventos que serão organizados no futuro.

4. Período de retenção de dados
Os dados fornecidos serão armazenados nos servidores da empresa por um período de 10 anos a partir da data em
que foram criados.

5. Escopo da comunicação e divulgação de dados
Os dados podem ser comunicados a:

● todos os sujeitos cujo direito de acesso a tais dados seja reconhecido em virtude de disposições
regulamentares;

● a nossos colaboradores, funcionários, no âmbito de suas funções encarregados do processamento dos
dados;

● a todas aquelas pessoas físicas e/ou jurídicas, públicas e/ou privadas, quando a comunicação for necessária
ou funcional para os fins acima ilustrados, em particular para (apenas a título de exemplo)

➢ clientes, clientes potenciais e/ou fornecedores e fornecedores
potenciais no âmbito de contratos e/ou relações comerciais

➢ corretores de seguros e seguradoras
consultores

➢ outras empresas do Grupo



6. Direitos de acordo com os artigos 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 do REG. 2016/679 da UE
Informamos que, como titular dos dados, além do direito de apresentar uma reclamação a uma autoridade de
supervisão, você também tem os direitos listados abaixo, os quais você pode afirmar fazendo um pedido específico por
escrito ao responsável pelo tratamento de dados e/ou ao processador de dados, como indicado no ponto 1, além do
direito de revogar por escrito seu consentimento para o processamento de seus dados pessoais, de acordo com o
artigo 7 do Regulamento.

Artigo 15 - Direito de acesso

O titular dos dados terá o direito de obter do responsável pelo tratamento a confirmação se os dados pessoais a ele
referentes estão ou não sendo processados e em caso afirmativo, de obter acesso aos dados pessoais e às informações
relativas ao processamento.

Art. 16 - Direito de retificação

O titular dos dados terá o direito de obter do responsável pelo tratamento a retificação de dados pessoais errôneos
que lhe digam a respeito, sem demora indevida. Tendo em conta as finalidades do processamento, o envolvido terá o
direito de obter a integração de dados pessoais incompletos, também através de uma declaração suplementar.

Art. 17 - Direito a nulidade

O titular dos dados terá o direito de obter do responsável pelo tratamento a nulidade (cancelamento) dos dados
pessoais que lhe dizem a respeito sem demora indevida e o responsável pelo tratamento, será obrigado a cancelar os
dados pessoais sem demora indevida, de acordo com o que consta no Regulamento.

Artigo 18 - Direito à restrição de processamento

O titular terá o direito de obter do controlador a restrição do processamento quando ocorrer um dos seguintes casos:
a - o envolvido disputa a precisão dos dados pessoais, pelo período necessário para que o controlador verifique a
precisão de tais dados pessoais;
a I - o processamento é ilegal e o sujeito dos dados se opõe a nulidade dos dados pessoais e solicita, em vez disso, que
seu uso seja restrito;
b - embora o controlador não precise mais dos dados pessoais para fins de processamento, os dados pessoais são
necessários para o estabelecimento, exercício ou defesa de reivindicações legais por parte da pessoa interessada;
c - o titular se opôs ao tratamento de acordo com o artigo 21(1), enquanto se aguarda a verificação de que as razões
legítimas do responsável pelo tratamento prevalecem sobre as razões do titular.

Artigo 20 - Direito à portabilidade dos dados

O titular terá o direito de receber, formalmente, ou conforme uso e legível, os dados pessoais que lhe digam a respeito
que tenha fornecido a um responsável pelo tratamento e terá o direito de transmitir esses dados a outro responsável
pelo tratamento sem impedimento do responsável a quem os tenha originalmente fornecido.
Ao exercer seus direitos com relação à portabilidade dos dados nos termos do parágrafo 1, o envolvido terá o direito
de obter a transmissão direta dos dados pessoais de um controlador para outro, se tecnicamente viável.

Artigo 21 - Direito de objeção

O titular terá o direito de se opor a qualquer momento, por motivos relacionados à sua situação particular, ao
tratamento de dados pessoais que lhe digam a respeito nos termos do artigo 6(1)(e) ou (f), incluindo a definição de
perfis com base nessas disposições.

Artigo 22 - Direito de não estar sujeito a processos automatizados, incluindo a definição de perfis



O titular dos dados têm o direito de não estar sujeito a uma decisão baseada unicamente no processamento
automatizado, incluindo o perfil, que produz efeitos legais a seu respeito ou que o afeta significativamente.

Local e Data
__________________________

Ciente do quanto exposto,
Assinatura

____________________________



CONSENTIMENTO PARA O PROCESSAMENTO DO REGULAMENTO DE DADOS PESSOAIS (EU) 2016/679

Eu………………………………………. ............................................... , declaro ter recebido as informações
mencionadas no artigo 13 do Regulamento 2016/679 da UE, em particular no que diz respeito aos direitos
reconhecidos pelo Regulamento 2016/679 da UE, e que consente, de acordo com o artigo 7 e seguintes do
Regulamento, no processamento dos dados pessoais, incluindo dados particulares, na forma / fins indicados na
própria nota informativa e também para fins de promoção / comunicação.

Local e Data

_______________________________________________________

Assinatura

_______________________________________________________



AUTORIZAÇÃO AO USO DE IMAGENS FOTOGRÁFICAS PARA RETRATOS DE SUJEITOS NÃO PARTICIPANTES DO
CONCURSO FOTOGRÁFICO "ONE COMPANY ONE FAMILY".

Eu……………………………………………………………………………………………., nascido/a
em…………………………………………… no dia ……………………….………………, CPF
……………………………………………………… e residente ………..……………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….

AUTORIZO

A empresa Fontana Finanziaria SpA (C.F: e P.IVA 05961200150) com sede social em Veduggio con Colzano (MB) Rua
Fontana n. 9, na pessoa de seu representante legal pro tempore a utilizar as fotografias, contendo sua imagem
(doravante "Fotografias") tiradas em relação ao concurso de fotografia "One Company One Family" organizado pelo
Fontana Gruppo (doravante "Concurso de Fotografias").

Esta autorização inclui a concessão de uso/distribuição/divulgação das "Fotografias", gratuitamente, sem limites de
duração ou uso, para todo o mundo e para fins inseparavelmente ligados tanto ao Concurso Fotográfico quanto
àqueles referentes ao seu uso posterior pelo Fontana Gruppo como organizador do Concurso Fotográfico.

Além disso, esta autorização inclui todos os direitos permitidos por lei, incluindo aqueles derivados da lei de direitos
autorais - L.633/41 conforme emendada pela L.248/2000 -, sem qualquer limitação, incluindo o direito de publicação,
distribuição, transmissão, reprodução e/ou disseminação, de qualquer modo ou forma (incluindo, mas não limitado à
transcrição, edição, processamento, mesmo em versão resumida ou reduzida).

Local e Data

_____________________________________________________

Assinatura

_____________________________________________________

Si allega copia del documento d’identità del soggetto che fornisce la liberatoria



INFORMATIVA PRIVACY
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, del Regolamento UE 2016/679

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali

Gentile Signore/a

Fontana Finanziaria SpA con sede in Veduggio Con Colzano (MB), Via Fontana, 9 desidera informarLa che il
Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 sul trattamento dei dati personali prevede la tutela delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Ai sensi dell’articolo 13 del REG. UE 2016/679, Le forniamo, pertanto, le seguenti informazioni:

1. Estremi identificativi del Titolare
Il Titolare del trattamento è l’Impresa Fontana Finanziaria SpA con sede in Veduggio Con Colzano (MB), Via Fontana, N
9 P.I. 05961200150, indirizzo di posta elettronica fontanafinanziaria@legalmail.it, il delegato interno privacy ai sensi
dell’art. 29 Regolamento UE 2016/679 è il Sig. Gianni Rubin.

2. Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali, anche particolari (ex dati sensibili inclusi immagine e voce), forniti in relazione al
concorso fotografico “One Company One Family” tenuto da Fontana Gruppo, è finalizzato
all’utilizzo/distribuzione/diffusione delle “Riprese” per tutto il mondo e per le finalità di Fontana inscindibilmente
connesse sia all’evento sopra richiamato sia a quelle concernenti la promozione e comunicazione.
La base giuridica che giustifica il trattamento dei dati è rappresentata dall’esplicito consenso.

3. Modalità del trattamento
In relazione alle finalità sovraesposte i dati sono oggetto di trattamento informatico.
I dati verranno inseriti nei server aziendali e verranno pubblicati, distribuiti, trasmessi, riprodotti e/o diffusi a Clienti,
Fornitori e nel corso di eventi che verranno organizzati in futuro.

4. Periodo di conservazione dei dati
I dati forniti verranno conservati presso i server aziendali per un periodo di 10 anni a decorrere dalla loro realizzazione.

5. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
I dati potranno essere comunicati a:

● tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi;
● ai nostri collaboratori, dipendenti, nell’ambito delle relative mansioni incaricati di trattare i dati;
● a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti necessaria

o funzionale per le finalità sopra illustrate, in particolare a (a mero titolo esemplificativo):
o clienti, potenziali clienti e/o fornitori e potenziali fornitori nell’ambito di contratti e/o relazioni

commerciali
o broker assicurativi e imprese di assicurazione;
o consulenti
o altre società del Gruppo

6. Diritti di cui agli artt. 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del REG. UE 2016/679
La informiamo che in qualità di interessato, oltre al diritto di proporre reclamo ad un’Autorità di controllo, ha anche i
diritti di seguito elencati, che potrà far valere rivolgendo apposita richiesta scritta al Titolare del trattamento e/o al
responsabile del trattamento, come indicato al punto 1, oltre alla facoltà di revocare per iscritto il consenso al
trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 7 del Regolamento.

Art. 15 - Diritto di accesso



L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di
dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni riguardanti il
trattamento.

Art. 16 - Diritto di rettifica
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano
senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l’interessato ha il diritto di ottenere
l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

Art. 17 - Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio)
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano
senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati
personali, secondo quanto previsto dal Regolamento.

Art. 18 - Diritto di limitazione del trattamento
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una
delle seguenti ipotesi:
A. l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per
verificare l’esattezza di tali dati personali;
A. il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne
sia limitato l’utilizzo;
B. benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono
necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
C. l’interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito
all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell’interessato.

Art. 20 - Diritto alla portabilità dei dati
L’interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i
dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro
titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti.
Nell’esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l’interessato ha il diritto di
ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all’altro, se tecnicamente fattibile.

Art. 21 - Diritto di opposizione
L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al
trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la
profilazione sulla base di tali disposizioni.

Art. 22 - Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
L’interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato,
compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo
significativamente sulla sua persona.

Luogo, data
__________________________

Per presa visione
L’interessato

____________________________



CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Il sottoscritto ............................................... dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento
UE 2016/679, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e di acconsentire, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento, al trattamento dei dati personali, anche particolari, con le modalità e per
le finalità indicate nella informativa stessa, anche per fini concernenti la promozione e comunicazione.

Luogo, data
_________________________________

Firma
________________________________


