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PPRREEMMEESSSSAA  
  
  

LLaa  nnaattuurraa  ddeellll’’aattttiivviittàà  ssvvoollttaa  ddaa  IImmaaggee  ––  xx  ssrrll  pprreessuuppppoonnee  ll’’iimmppeeggnnoo  ddaa  ppaarrttee  ddii  ttuuttttii  ccoolloorroo  cchhee  
ooppeerraannoo  nneellllaa  SSoocciieettàà,,  oo  ccoommuunnqquuee  ppeerr  ccoonnttoo  ddeellllaa  sstteessssaa  ((aa  qquuaalluunnqquuee  ttiittoolloo))  aadd  aassssuummeerree  
ccoommppoorrttaammeennttii  iimmpprroonnttaattii  aa  pprriinncciippii  ddii  lleeaallttàà,,  sseerriieettàà,,  oonneessttàà,,  rriiggoorree  pprrooffeessssiioonnaallee,,  ccoommppeetteennzzaa  
ee  ttrraassppaarreennzzaa,,  nnoonncchhéé  aallllaa  ppuunnttuuaallee  oosssseerrvvaannzzaa  ddeellllee  lleeggggii  ee  ddeeii  rreeggoollaammeennttii  aapppplliiccaabbiillii,,  ddeellllee  
rreeggoollee  ddii  mmeerrccaattoo,,  ddeeii  pprriinncciippii  iissppiirraattoorrii  ddeellllaa  ccoonnccoorrrreennzzaa  lleeaallee,,  nneell  rriissppeettttoo  ddeeggllii  iinntteerreessssii  
lleeggiittttiimmii  ee  ddeellllee  aassppeettttaattiivvee  ddii  cclliieennttii,,  ffoorrnniittoorrii,,  ssooccii  ee  ddii  cchhiiuunnqquuee  vveennggaa  aa  ccoonnttaattttoo  ccoonn  
ll’’ooppeerraattiivviittàà  aazziieennddaallee..  
  
LLaa  SSoocciieettàà  hhaa  rriitteennuuttoo  ddii  pprroocceeddeerree  nneellllaa  rreeddaazziioonnee  eedd  aaddoozziioonnee  ddeell  pprreesseennttee  CCooddiiccee  EEttiiccoo  ee  ddii  
CCoommppoorrttaammeennttoo  cchhee  rraaccccoogglliiee  ll’’iinnssiieemmee  ddeeii  pprriinncciippii  ddii  ccoorrrreetttteezzzzaa,,  lleeaallttàà,,  iinntteeggrriittàà,,  ttrraassppaarreennzzaa,,  
iimmppeeggnnoo  mmoorraallee  ee  pprrooffeessssiioonnaallee  cchhee  iimmpprroonnttaannoo,,  ssiinn  ddaallllaa  ccoossttiittuuzziioonnee,,  llee  rreellaazziioonnii  ddeellllaa  SSoocciieettàà  
vveerrssoo  iill  ppeerrssoonnaallee,,  ii  ccoollllaabboorraattoorrii  eedd  ii  tteerrzzii  ee  cchhee,,  ppiiùù  iinn  ggeenneerraallee,,  ccaarraatttteerriizzzzaannoo  lloo  ssvvoollggiimmeennttoo  
ddeellll’’aattttiivviittàà  ssoocciieettaarriiaa..  
  
TTaallii  pprriinncciippii  ssoonnoo  ccoonntteennuuttii  nneell  pprreesseennttee  CCooddiiccee  EEttiiccoo,,  ddeell  qquuaallee  llaa  SSoocciieettàà,,  ssee  ddaa  uunn  llaattoo  nnee  
aauussppiiccaa  llaa  ssppoonnttaanneeaa  ccoonnddiivviissiioonnee,,  aaddeessiioonnee  ee  ddiiffffuussiioonnee,,  ddaallll’’aallttrroo  nnee  eessiiggee  ll’’aapppplliiccaazziioonnee  ddaa  
ppaarrttee  ddii  ooggnnii  iinnddiivviidduuoo  cchhee  ooppeerrii  ppeerr  ccoonnttoo  ddii  IImmaaggee--xx  ssrrll  oo  cchhee  vveennggaa    aa  ccoonnttaattttoo  ccoonn  llaa  sstteessssaa  
pprreevveeddeennddoo  ll’’aapppplliiccaazziioonnee  ddii  ssaannzziioonnii  iinn  ccaassoo  ddii  eevveennttuuaallii  vviioollaazziioonnii..  
  
AAll  ffiinnee  ddii  ccoonnsseennttiirree  iill  ccoorrrreettttoo  ssvvoollggiimmeennttoo  ddii  ttaallii  rraappppoorrttii  ccoommpplleessssii,,  llaa  SSoocciieettàà  ssii  ffaa  
pprroommoottrriiccee,,  nneelllloo  ssvvoollggiimmeennttoo  ddeellllaa  pprroopprriiaa  aattttiivviittàà  dd’’iimmpprreessaa,,  ddeellll’’eettiiccaa  ddeeii  ccoommppoorrttaammeennttii  ee  
ccoonnssiiddeerraa,,  qquuaallee  ccrriitteerriioo  ffoonnddaammeennttaallee  aall  qquuaallee  uunniiffoorrmmaarree  ooggnnii  aazziioonnee,,  llaa  ccoorrrreetttteezzzzaa  nneellllee  
rreellaazziioonnii  iinntteerrnnee  eedd  eesstteerrnnee..  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



11..  DDEESSTTIINNAATTAARRII      
  
DDeessttiinnaattaarrii  ddeell  pprreesseennttee  CCooddiiccee  EEttiiccoo  ssoonnoo::  
  

aa))  II  ccoommppoonneennttii  ddeeggllii  oorrggaannii  ssoocciiaallii  ee  ddii  ccoonnttrroolllloo;;  
bb))  II  ddiippeennddeennttii;;  
cc))  II  ccoonnssuulleennttii  ee  ttuuttttii  ccoolloorroo  cchhee  eennttrraannoo  iinn  ccoonnttaattttoo  ccoonn  llaa  ssoocciieettàà  ccoommpprreessii  ii  cclliieennttii  ee  ii  

ffoorrnniittoorrii  ee  ttuuttttii  ccoolloorroo  ii  qquuaallii  ccooooppeerraannoo  tteemmppoorraanneeaammeennttee  oovvvveerroo  ssttaabbiillmmeennttee  aall  
ppeerrsseegguuiimmeennttoo  ddeeii  ffiinnii  ddeellllaa  SSoocciieettàà  nneell  ccoonntteessttoo  ddeellllee  ddiivveerrssee  rreellaazziioonnii  cchhee  eessssii  
iinnttrraatttteennggoonnoo  ccoonn  llaa  sstteessssaa..  

  
  
22..  PPRRIINNCCIIPPII  GGEENNEERRAALLII  EE  PPRRIINNCCIIPPII  EETTIICCII    
  
LLaa  SSoocciieettàà  IImmaaggee  ––  xx  pprreetteennddee  ddaaii  DDeessttiinnaattaarrii  ddeell  CCooddiiccee  llaa  rriiggoorroossaa  aapppplliiccaazziioonnee  ddeeii  pprriinncciippii  ddii  
lleeggaalliittàà  eedd  eettiiccoo--ccoommppoorrttaammeennttaallii..  
LLaa  SSoocciieettàà  nnoonn  ppeerrsseegguuee  ssccooppii  iilllleecciittii  ee  nnoonn  rriiccoorrrree  aa  mmeezzzzii  iilllleecciittii  ppeerr  rraaggggiiuunnggeerree  pprroopprrii  
oobbiieettttiivvii,,  ssiiaa  nneeii  rraappppoorrttii  ccoonn  llee  iissttiittuuzziioonnii,,  ggllii  eennttii  ee  ii  ffuunnzziioonnaarrii  ppuubbbblliiccii  cchhee  nneeii  rraappppoorrttii  ccoonn  llee  
iimmpprreessee  pprriivvaattee,,  ssiiaa  nneeii  rriigguuaarrddii  ddeellllaa  ccoolllleettttiivviittàà  cchhee  nneeii  rriigguuaarrddii  ddii  ddiippeennddeennttii,,  ccoollllaabboorraattoorrii,,  
ppaarrttnneerrss,,  ffoorrnniittoorrii  ee  cclliieennttii..  
LLaa  SSoocciieettàà  rriiffuuggggee  ddaa  ooggnnii  pprraattiiccaa  ffrraauuddoolleennttaa,,  aabbuussiivvaa,,  ccoolllluussiivvaa  oo  eelluussiivvaa  ddii  nnoorrmmee..  
LLaa  SSoocciieettàà  ssii  aaddooppeerraa  ppeerr  eevviittaarree  cchhee  ddaallllaa  pprroopprriiaa  aattttiivviittàà  ppoossssaannoo  ddeerriivvaarree  ddaannnnii  iinnggiiuussttii..  
LLaa  SSoocciieettàà  iimmpprroonnttaa  llaa  pprroopprriiaa  pprreesseennzzaa  ssuull  mmeerrccaattoo  nneell  ppiieennoo  rriissppeettttoo  ddeellllaa  ccoonnccoorrrreennzzaa  ee  ddeellllee  
rreeggoollee  ee  lleeggggii  cchhee  llaa  ttuutteellaannoo  oosssseerrvvaannddoo  llee  rreeggoollee  nnaazziioonnaallii  eedd  iinntteerrnnaazziioonnaallii  vviiggeennttii  nneellllee  
ddiivveerrssee  aarreeee  iinn  ccuuii  ssvvoollggee  llee  pprroopprriiee  aattttiivviittàà..  
  
  
  
PPrriinncciippii  ffoonnddaammeennttaallii  ddeell  pprreesseennttee  CCooddiiccee  EEttiiccoo  rriissuullttaannoo  eesssseerree::  
  
  
CCOONNDDOOTTTTAA  OONNEESSTTAA  EEDD  EETTIICCAA  
  
PPrriinncciippiioo  11::  CCoorrrreetttteezzzzaa  nneeggllii  aaffffaarrii  
  
PPrriinncciippiioo  22::  EEvviittaarree  ii  ccoonnfflliittttii  dd’’iinntteerreessssee  
  
PPrriinncciippiioo  33::  OOppppoorrttuunniittàà  ppeerr  llaa  ssoocciieettàà  ee  rriissppeettttoo  ddeellllaa  nnoorrmmaattiivvaa  ssuullllaa  lliibbeerraa  
ccoonnccoorrrreennzzaa  
  
PPrriinncciippiioo  44::  SSppeessee  ddii  rraapppprreesseennttaannzzaa  
  
PPrriinncciippiioo  55::  AAccccuurraatteezzzzaa  eedd  iinntteeggrriittàà  ddii  lliibbrrii,,  rreeggiissttrrii  ee  ccoonnttii  
  
PPrriinncciippiioo  66::  PPrrootteezziioonnee  ddeellllee  iinnffoorrmmaazziioonnii  rriisseerrvvaattee  ddii  cclliieennttii  ee  tteerrzzii    
  
  
CCOONNFFOORRMMIITTAA’’  AALLLLEE  LLEEGGGGII  
  
PPrriinncciippiioo  77::  ccoonnffoorrmmiittàà  aallllee  lleeggggii  
  
  
  
  



  
PPRROOTTEEZZIIOONNEE  DDII  DDIIPPEENNDDEENNTTII  EE  RRIISSOORRSSEE  
  
PPrriinncciippiioo  88::  PPrrootteezziioonnee  ddeeii  bbeennii  ddeellllaa  ssoocciieettàà  
  
PPrriinncciippiioo  99::  PPrrootteezziioonnee  ddeellllee  iinnffoorrmmaazziioonnii  rriisseerrvvaattee  
  
PPrriinncciippiioo  1100::  SSiiccuurreezzzzaa  ee  ssaalluuttee  ddeeii  ddiippeennddeennttii  
  
PPrriinncciippiioo  1111::  TTuutteellaa  ddeellllaa  ppeerrssoonnaa  ee  rraappppoorrttii  iinntteerrnnii  
  
  
  
RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTAA’’  PPEERR  IILL  RRIISSPPEETTTTOO  DDEELL  CCOODDIICCEE  
  
TTuuttttee  llee  aattttiivviittàà  llaavvoorraattiivvee  ddii  qquuaannttii  ooppeerraannoo  ppeerr  IImmaaggee  ––  xx  ssrrll    ddeevvoonnoo  eesssseerree  ssvvoollttee  ccoonn  
iimmppeeggnnoo  pprrooffeessssiioonnaallee,,  rriiggoorree  mmoorraallee  ee  ccoorrrreetttteezzzzaa  ggeessttiioonnaallee,,  aanncchhee  aall  ffiinnee  ddii  ttuutteellaarree  
ll’’iimmmmaaggiinnee  ddeellll’’aazziieennddaa..  
TTuuttttii  ii  DDeessttiinnaattaarrii,,  nnoonncchhéé  qquuaannttii  ooppeerraannoo  ccoonn  IImmaaggee  ––  xx  ssrrll  ssoonnoo  tteennuuttii,,  nneelllloo  ssvvoollggiimmeennttoo  
ddeellllee  pprroopprriiee  mmaannssiioonnii  aallll’’aalllliinneeaammeennttoo  ccoonn  ii  sseegguueennttii  pprriinncciippii..  
  
  
PPRRIINNCCIIPPIIOO  11..  CCOORRRREETTTTEEZZZZAA  NNEEGGLLII  AAFFFFAARRII    
  
OOnneessttàà,,  oovvvveerroo  iinnccaappaacciittàà  ddii  ccoommppiieerree  aattttii  iilllleeggaallii,,  iilllleecciittii  oodd  aanncchhee  ssoolloo  mmaallvvaaggii,,  ttaannttoo  ppeerr  
oosssseerrvvaannzzaa  ddeeii  pprriinncciippii  ggiiuurriiddiiccii,,  ddeell  CCooddiiccee  ee  ddeeii  pprriinncciippii  mmoorraallii,,  qquuaannttoo  ppeerr  rraaddiiccaattoo  sseennssoo  
ddeellllaa  ggiiuussttiizziiaa::  ii  DDeessttiinnaattaarrii  ddeebbbboonnoo  aavveerree  llaa  ccoonnssaappeevvoolleezzzzaa  ddeell  ssiiggnniiffiiccaattoo  eettiiccoo  ddeellllee  lloorroo  
aazziioonnii,,  nnoonn  ddeevvoonnoo  ppeerrsseegguuiirree  ll’’uuttiillee  ppeerrssoonnaallee  oo  aazziieennddaallee  aa  ddiissccaappiittoo  ddeellllee  lleeggggii  vviiggeennttii  ee  ddeellllee  
nnoorrmmee  qquuii  eessppoossttee..  
  
IImmppaarrzziiaalliittàà,,  oovvvveerroo  mmooddoo  ddii  ooppeerraarree  ee  ggiiuuddiiccaarree  oobbiieettttiivvoo  eedd  eeqquuoo,,  sseennzzaa  ffaavvoorriittiissmmoo  ppeerr  
aallccuunnaa  ddeellllee  ppaarrttii  iinn  ccaauussaa,,  ssiiaannoo  eessssee  ppuubbbblliicchhee  oo  pprriivvaattee,,  lleeggaattee  ccoonn  iill  DDeessttiinnaattaarriioo  ddaa  rraappppoorrttii  
ddii  aammiicciizziiaa  oodd  iinniimmiicciizziiaa,,  ppaarreenntteellaa  oo  aaffffiinniittàà..  
  
  
PPRRIINNCCIIPPIIOO  22::  EEVVIITTAARREE  II  CCOONNFFLLIITTTTII  DDII  IINNTTEERREESSSSEE        
  
CCoorrrreetttteezzzzaa  iinn  ccaassoo  ddii  ppootteennzziiaallii  ccoonnfflliittttii  ddii  iinntteerreessssee,,  nneellllaa  ccoonndduuzziioonnee  ddii  qquuaallssiiaassii  
aattttiivviittàà  ccoonnnneessssaa  aallll’’eesseerrcciizziioo  ddeellll’’iimmpprreessaa  ddeevvoonnoo  sseemmpprree  eevviittaarrssii  cciirrccoossttaannzzee  ee  ssiittuuaazziioonnii  nneellllee  
qquuaallii  ii  ssooggggeettttii  ccooiinnvvoollttii  ssiiaannoo,,  oo  ppoossssoonnoo  aanncchhee  ssoolloo  aappppaarriirree,,  iinn  ccoonnfflliittttoo  ddii  iinntteerreessssee..  
  
TTuuttttii  ii  DDeessttiinnaattaarrii  ddeevvoonnoo  eevviittaarree  ooggnnii  ssiittuuaazziioonnee  eedd  aasstteenneerrssii  ddaa  ooggnnii  aattttiivviittàà  cchhee  ppoossssaa  
ccoonnttrraappppoorrrree  aanncchhee  ssoolloo  ppootteennzziiaallmmeennttee  uunn  iinntteerreessssee  ppeerrssoonnaallee  aa  qquueellllii  ddeellll’’aazziieennddaa  oo  cchhee  
ppoossssaa  iinntteerrffeerriirree  eedd  iinnttrraallcciiaarree  llaa  ccaappaacciittàà  ddii  aassssuummeerree,,  iinn  mmooddoo  iimmppaarrzziiaallee  eedd  oobbiieettttiivvoo,,  
ddeecciissiioonnii  nneellll’’iinntteerreessssee  ddii  IImmaaggee  ––  xx  ssrrll..  
QQuuaalloorraa  ssii  vveerriiffiicchhii  uunnaa  ssiittuuaazziioonnee  ddii  ppootteennzziiaallee  ccoonnfflliittttoo  ddii  iinntteerreessssii,,  iill  DDeessttiinnaattaarriioo  ddeevvee  
rreennddeerrllaa  nnoottaa  eedd  aasstteenneerrssii  ddaa  qquuaalluunnqquuee  ccoonnddoottttaa  rreellaattiivvaa  aallll’’aaffffaarree  iinn  ccoonnfflliittttoo..  
IInn  ppaarrttiiccoollaarree  ii  vveerrttiiccii  aappiiccaallii  ssoonnoo  tteennuuttii  aa  rriissppeettttaarree  llee  nnoorrmmee  ddii  ccuuii  aallll’’aarrtt..22339911  cc..cc..  
  
AAllccuunnii  eesseemmppii  ddii  ttrraattttaattiivvee  ssoossppeettttee::  
  

--  RRiicceevveerree  uunn  rreeddddiittoo  ddaa  uunn  rraapppprreesseennttaannttee  ddeellllaa  ccoonnccoorrrreennzzaa  cchhee  ssvvoollggee  iill  rruuoolloo  ddii  
ddiippeennddeennttee,,  ppaarrttnneerr,,  ccoonnssuulleennttee  oo  ddiirreettttoorree  ddii  uunn  eennttee  eesstteerrnnoo  iimmppeeggnnaattoo  iinn  ttrraattttaattiivvee  
ccoommmmeerrcciiaallii  ccoonn  IImmaaggee  ––xx    ssrrll;;  



--  CCoonnssiisstteennttee  iinntteerreessssee  ddii  nnaattuurraa  ffiinnaannzziiaarriiaa  iinn  aazziieennddaa  ddeellllaa  ccoonnccoorrrreennzzaa  oo  eennttii  cchhee  
ccoonndduuccoonnoo  aattttiivviittàà  ccoommmmeerrcciiaallii  ccoonn  IImmaaggee  ––  xx  ssrrll,,  ssppeecciiaallmmeennttee  nneeii  ccaassii  iinn  ccuuii  llee  pprroopprriiee  
aazziioonnii  ppoossssoonnoo  iinnfflluuiirree  ssuull  vvaalloorree  ddeellll’’iinntteerreessssee  ppeerrssoonnaallee  nneellll’’aallttrraa  aazziieennddaa  ((iinncclluussii  ii  ccaassii  
iinn  ccuuii  ll’’iinntteerreessssee  aappppaarrttiieennee  aadd  uunn  mmeemmbbrroo  ddeellllaa  pprroopprriiaa  ffaammiigglliiaa))..  

  
  
PPRRIINNCCIIPPIIOO  33::  OOPPPPOORRTTUUNNIITTAA’’  PPEERR  LLAA  SSOOCCIIEETTAA’’    EE  RRIISSPPEETTTTOO  DDEELLLLAA  NNOORRMMAATTIIVVAA  
SSUULLLLAA  LLIIBBEERRAA  CCOONNCCOORRRREENNZZAA              
  
FFeerrmmoo  rreessttaannddoo  iill  rriissppeettttoo  ddeellllee  nnoorrmmee  ssuullllaa  lliibbeerraa  ccoonnccoorrrreennzzaa,,  ttuuttttii  ii  ddiippeennddeennttii  ssoonnoo  tteennuuttii  aadd  
aaggiirree  iinn  mmooddoo  ttaallee  ddaa  ccoonnsseegguuiirree  ii  mmiigglliioorrii  rriissuullttaattii  nneellllaa  ccoommppeettiizziioonnee..  
EE’’  ccoonnttrraarriioo  aallllaa  ppoolliittiiccaa  ddeellll’’aazziieennddaa  aavveerree  ddiissccuussssiioonnii,,  ccoommuunniiccaazziioonnii  ee  ssccaammbbii  ddii  iinnffoorrmmaazziioonnii,,  
aaccccoorrddii,,  iinntteessee  ccoonn  qquuaallssiiaassii  ccoonnccoorrrreennttee  rriigguuaarrddoo  aa  pprreezzzzii,,  ppoolliittiicchhee  ddii  pprreezzzzoo,,  ssccoonnttii,,  
pprroommoozziioonnii,,  ccoonnddiizziioonnii  ddii  vveennddiittaa,,  mmeerrccaattii,,  ccoossttii  ddii  pprroodduuzziioonnee  ((llee  qquuaallii  aabbbbiiaannoo  ppeerr  ssccooppoo  
qquueelllloo  ddii  rreessttrriinnggeerree  oo  ffaallssaarree  iill  lliibbeerroo  ggiiooccoo  ddeellllaa  ccoonnccoorrrreennzzaa))..  
ÈÈ  ppaarriimmeennttii  vviieettaattaa  ooggnnii  ffoorrmmaa  ddii  aaccccoorrddoo,,  ddiirreettttoo  oo  iinnddiirreettttoo,,  cchhee  vveennggaa  rreeaalliizzzzaattoo  oo  ppoossttoo  iinn  
eesssseerree  ccoonn  ccoonnccoorrrreennttii  aall  ffiinnee  ddii  mmooddiiffiiccaarree  oo  ttuurrbbaarree  ll’’aannddaammeennttoo  ddii  ppuubbbblliicchhee  ggaarree  ddii  
ffoorrnniittuurraa,,  pprroocceedduurree  ppuubbbblliicchhee  ddii  aaccqquuiissttoo  oo  aallttrrii  pprroocceeddiimmeennttii  iinneerreennttii  aallll’’aaccqquuiissttoo  ddii  bbeennii  oo  
sseerrvviizzii  ddaa  ppaarrttee  ddii  ppuubbbblliicchhee  aammmmiinniissttrraazziioonnii..  
  
  
PPRRIINNCCIIPPIIOO  44::  SSPPEESSEE  DDII  RRAAPPPPRREESSEENNTTAANNZZAA            
  
����  RRaappppoorrttii  ccoonn  ii  ffoorrnniittoorrii  
  
LLaa  sseelleezziioonnee  ddeeii  ffoorrnniittoorrii  ddeevvee  aavvvveenniirree  eesscclluussiivvaammeennttee  ssuullllaa  bbaassee  ddii  ppaarraammeettrrii  oobbiieettttiivvii  qquuaallii  llaa  
qquuaalliittàà,,  llaa  ccoonnvveenniieennzzaa,,  iill  pprreezzzzoo,,  llaa  ccaappaacciittàà,,  ll’’eeffffiicciieennzzaa..  
NNeeii  rraappppoorrttii  ccoonn  ii  ffoorrnniittoorrii  ssoonnoo  vviieettaattee  ddaazziioonnii,,  rreeggaalliiee,,  bbeenneeffiiccii  ((ssiiaa  ddiirreettttii  cchhee  iinnddiirreettttii)),,  
oommaaggggii,,  aattttii  ddii  ccoorrtteessiiaa  ee  ddii  oossppiittaalliittàà  ffiinnaalliizzzzaattii  aadd  ootttteenneerree  uunn  ttrraattttaammeennttoo  ddii  ffaavvoorree;;  llee  cc..dd..  
rreeggaalliiee  dd’’uussoo,,  llàà  ddoovvee  pprraattiiccaattee  ppeerr  ccoonnssuueettuuddiinnee,,  ddoovvrraannnnoo  ssppoossaarree  iill  dduupplliiccee  rreeqquuiissiittoo  ddii  
tteennuuiittàà  ((oovvvveerroo  mmooddiiccoo  vvaalloorree  ssiimmbboolliiccoo))  ee  ddii  eegguuaagglliiaannzzaa  ((oovvvveerroo  ppaarriittàà  ddii  ccoossttoo  nneellllaa  sscceellttaa  
ddeell  ddoonnoo  ppeerr  ttuuttttii  ii  ffoorrnniittoorrii))..  
ÈÈ  ccoommuunnqquuee  vviieettaattaa  ooggnnii  rreeggaalliiaa  eeffffeettttuuaattaa  ssuu  iinniizziiaattiivvaa  ppeerrssoonnaallee  oo  aattttiinnggeennddoo  ddaa  ffoonnddii  pprroopprrii  
oo  ssoocciiaallii  mmaa  nnoonn  pprreevveennttiivvaammeennttee  aaddiibbiittii  aa  ttaallee  ssccooppoo,,  nnee  ccoonnsseegguuee  uunn  oonneerree  iimmpprreesscciinnddiibbiillee  ddii  
ddooccuummeennttaazziioonnee  ddeellllee  ssppeessee  eeffffeettttuuaattee  ee  rreennddiiccoonnttoo  ttrraassppaarreennttee  ddeellllee  sstteessssee..  
IInn  ooggnnii  ccaassoo  cchhii  ooppeerraa  iinn  IImmaaggee  ––  xx  ssrrll  nnoonn  ppuuòò  rriicceevveerree  ddaazziioonnii,,  rreeggaalliiee,,  bbeenneeffiiccii  ssiiaa  ddiirreettttii  cchhee  
iinnddiirreettttii)),,  oommaaggggii,,  aattttii  ddii  ccoorrtteessiiaa  ee  ddii  oossppiittaalliittàà  ddaa  ppaarrttee  ddeeii  ffoorrnniittoorrii  ((ffaattttee  eecccceezziioonnii  ppeerr  qquueellllii  
ddii  ssppeecciiaallee  tteennuuiittàà))..  IInn  ccaassoo  ddii  pprroommeessssaa  ddii  ddaazziioonnii  oo  ddii  ccoonnsseeggnnaa  iinnooppppoonniibbiillee,,  ll’’ooppeerraattoorree  
IImmaaggee  ––xx  ssrrll  èè  tteennuuttoo  aa  ffaarrnnee  iimmmmeeddiiaattaa  sseeggnnaallaazziioonnee  aallll’’OOrrggaanniissmmoo  ddii  VViiggiillaannzzaa  cchhee  
pprroovvvveeddeerràà,,  ddooppoo  llee  ooppppoorrttuunnee  vveerriiffiicchhee,,  aadd  iinnffoorrmmaarree  ll’’aauuttoorree  ddeellllaa  rreeggaalliiaa  ssuullllaa  ppoolliittiiccaa  
aazziieennddaallee  iinn  mmaatteerriiaa,,  rreessttiittuueennddoo  ll’’oommaaggggiioo  oovvvveerroo  ddeevvoollvveennddoolloo  aadd  aassssoocciiaazziioonnii  bbeenneeffiicchhee..      
  
  
����  RRaappppoorrttii  ccoonn  ii  cclliieennttii  //  ccoommmmiitttteennttii  
  
LL’’aavvvviicciinnaammeennttoo  ddeellllaa  cclliieenntteellaa  ppuuòò  aavvvveenniirree  ssoolloo  eedd  eesscclluussiivvaammeennttee  aattttrraavveerrssoo  ii  ccaannaallii  
ppuubbbblliicciittaarrii  aapppprroovvaattii  ee  pprroommoossssii  ddaa  IImmaaggee  ––  xx  ssrrll..  
ÈÈ  vviieettaattaa  ooggnnii  ffoorrmmaa  ddii  aaccccaappaarrrraammeennttoo  ddeellllaa  cclliieenntteellaa  cchhee  vviioollii  llaa  nnoorrmmaattiivvaa  ssuullllaa  ccoonnccoorrrreennzzaa  ee  
cchhee  nnoonn  rriissppeettttii  llee  nnoorrmmee  rreeggoollaammeennttaarrii  ee  ddii  lleeggggee;;  èè  aallttrreessìì  vviieettaattaa  ooggnnii  aallttrraa  ffoorrmmaa  ssuurrrreettttiizziiaa    
ddii  aavvvviicciinnaammeennttoo  ddeellllaa  cclliieenntteellaa  cchhee  ssii  ccoonnccrreettiizzzzii  iinn  aattttii  iilllleecciittii  oo  ccoonnttrraarrii  aall  CCooddiiccee..  
IInn  ppaarrttiiccoollaarree,,  ssoonnoo  vviieettaattee  ddaazziioonnii,,  rreeggaalliiee,,  bbeenneeffiiccii  ((ssiiaa  ddiirreettttii  cchhee  iinnddiirreettttii)),,  oommaaggggii,,  aattttii  ddii  
ccoorrtteessiiaa  ee  ddii  oossppiittaalliittàà  ffiinnaalliizzzzaattii  aadd  iinnfflluueennzzaarree  llee  sscceellttee  ddeellllaa  cclliieenntteellaa..      
ÈÈ  ccoommuunnqquuee  vviieettaattaa  ooggnnii  rreeggaalliiaa  eeffffeettttuuaattaa  ssuu  iinniizziiaattiivvaa  ppeerrssoonnaallee  oo  aattttiinnggeennddoo  ddaa  ffoonnddii  pprroopprrii  
oo  ssoocciiaallii  mmaa  nnoonn  pprreevveennttiivvaammeennttee  aaddiibbiittii  aa  ttaallee  ssccooppoo::  ssoolloo  IImmaaggee  ––  xx  ssrrll  hhaa  iill  ppootteerree  ddii  



ddeecciiddeerree  llaa  ppoolliittiiccaa  aazziieennddaallee  iinn  tteemmaa  ddii  ddoonnii  ee  ssttaannzziiaarree  llee  rreellaattiivvee  ffiinnaannzzee;;  nnee  ccoonnsseegguuee  uunn  
oonneerree  iimmpprreesscciinnddiibbiillee  ddii  ddooccuummeennttaazziioonnee  ddeellllee  ssppeessee  eeffffeettttuuaattee  ee  rreennddiiccoonnttoo  ttrraassppaarreennttee  ddeellllee  
sstteessssee..  
IInn  ooggnnii  ccaassoo  cchhii  ooppeerraa  iinn  IImmaaggee  ––  xx  ssrrll  nnoonn  ppuuòò  rriicceevveerree  ddaazziioonnii,,  rreeggaalliiee,,  bbeenneeffiiccii  ((ssiiaa  ddiirreettttii  
cchhee  iinnddiirreettttii)),,  oommaaggggii,,  aattttii  ddii  ccoorrtteessiiaa  ee  ddii  oossppiittaalliittàà  ddaa  ppaarrttee  ddeeii  cclliieennttii  aall  ffiinnee  ddii  ootttteenneerree  
ttrraattttaammeennttii  ddii  ffaavvoorree;;  nnuullllaa  èè  ddoovvuuttoo  aaii  ddiippeennddeennttii  IImmaaggee  ––  xx    ssrrll,,  aallll’’iinnffuuoorrii  ddeell  pprroopprriioo  
ssttiippeennddiioo,,  ppeerr  llee  pprreessttaazziioonnii  cchhee  ggllii  sstteessssii  ssvvoollggoonnoo..  SSoonnoo  aammmmeessssii  ddoonnii  ddii  mmooddiiccoo  vvaalloorree..  
IInn  ccaassoo  ddii  pprroommeessssaa  ddii  ddaazziioonnii  oo  ddii  ccoonnsseeggnnaa  iinnooppppoonniibbiillee,,  ll’’ooppeerraattoorree  IImmaaggee  ––xx  ssrrll  èè  tteennuuttoo  aa  
ffaarrnnee  iimmmmeeddiiaattaa  sseeggnnaallaazziioonnee  aallll’’OOrrggaanniissmmoo  ddii  VViiggiillaannzzaa  cchhee  pprroovvvveeddeerràà,,  ddooppoo  llee  ooppppoorrttuunnee  
vveerriiffiicchhee,,  aadd  iinnffoorrmmaarree  ll’’aauuttoorree  ddeellllaa  rreeggaalliiaa  ssuullllaa  ppoolliittiiccaa  aazziieennddaallee  iinn  mmaatteerriiaa,,  rreessttiittuueennddoo  
ll’’oommaaggggiioo  oovvvveerroo  ddeevvoollvveennddoolloo  aadd  aassssoocciiaazziioonnii  bbeenneeffiicchhee..      
  
  
����  RRaappppoorrttii  ccoonn  AAuuttoorriittàà  ee  PPuubbbblliicchhee  AAmmmmiinniissttrraazziioonnii  
  
II  rraappppoorrttii  ccoonn  llee  IIssttiittuuzziioonnii  PPuubbbblliicchhee  ssoonnoo  rriisseerrvvaattii  eesscclluussiivvaammeennttee  aallllee  ffuunnzziioonnii  ee  aallllee  
rreessppoonnssaabbiilliittàà  aa  cciiòò  ddeelleeggaattee..  
NNeessssuunn  ddiippeennddeennttee  èè  aauuttoorriizzzzaattoo  aadd  eeffffeettttuuaarree  ppaaggaammeennttii,,  ddiirreettttii  oo  iinnddiirreettttii,,  aa  ppuubbbblliiccii  uuffffiicciiaallii  
ee//oo  aa  ppuubbbblliicchhee  aammmmiinniissttrraazziioonnii  iinn  ggeenneerree  cchhee  nnoonn  ssiiaannoo  ccoolllleeggaabbiillii  ccoonn  pprreessttaazziioonnii  ddii  sseerrvviizzii  oo  
aappppaallttoo  rreeggoollaarrmmeennttee  aauuttoorriizzzzaattee  ddaallllee  ffuunnzziioonnii  aazziieennddaallii  pprreeppoossttee  aallllaa  ggeessttiioonnee  ddii  ddeettttii  sseerrvviizzii..  
  
II  rraappppoorrttii  cchhee  IImmaaggee  --  xx  ssrrll  iinnttrraattttiieennee  ccoonn  ppuubbbblliiccii  uuffffiicciiaallii  oo  ccoonn  iinnccaarriiccaattii  ddii  uunn  ppuubbbblliiccoo  
sseerrvviizziioo  ddeevvoonnoo  eesssseerree  iinnttrraapprreessii  ee  ggeessttiittii  nneellll’’aassssoolluuttoo  ee  rriiggoorroossoo  rriissppeettttoo  ddeellllee  lleeggggii  ee  ddeellllee  
nnoorrmmaattiivvee  vviiggeennttii,,  ddeeii  pprriinncciippii  ffiissssaattii  nneell  CCooddiiccee  EEttiiccoo  ee  ddeellllee  pprroocceedduurree  ddeeii  pprroottooccoollllii  iinntteerrnnii..  
CCoonn  ppaarrttiiccoollaarree  rriiffeerriimmeennttoo  aadd  ooppeerraazziioonnii  rreellaattiivvee  aa  ggaarree  dd''aappppaallttoo,,  ccoonnttrraattttii,,  aauuttoorriizzzzaazziioonnii,,  
lliicceennzzee,,  ccoonncceessssiioonnii,,  rriicchhiieessttee  ee//oo  ggeessttiioonnee  ee//oo  uuttiilliizzzzaazziioonnee  ddii  ffiinnaannzziiaammeennttii  ccoommuunnqquuee  
ddeennoommiinnaattii  ddii  pprroovveenniieennzzaa  ppuubbbblliiccaa  ((rreeggiioonnaallee,,  nnaazziioonnaallee  ee//oo  ccoommuunniittaarriiaa)),,  ggeessttiioonnee  ddii  
ccoommmmeessssee,,  rraappppoorrttii  ccoonn  aauuttoorriittàà  ddii  vviiggiillaannzzaa  oo  aallttrree  aauuttoorriittàà  iinnddiippeennddeennttii,,  eennttii  pprreevviiddeennzziiaallii,,  
eennttii  aaddddeettttii  aallllaa  rriissccoossssiioonnee  ddeeii  ttrriibbuuttii,,  oorrggaannii  ddii  pprroocceedduurraa  ee  ffaalllliimmeennttaarrii,,  cciivviillii,,  ppeennaallii  oo  
aammmmiinniissttrraattiivvii  ee  ssiimmiillii,,  ooggnnii  ccoonnttaattttoo  ccoonn  ii  tteerrzzii  ddeevvee  aavvvveenniirree  ddaa  ppaarrttee  ddeeggllii  oorrggaannii  ssoocciieettaarrii  ee  
ddeeii  ssooggggeettttii  aa  cciiòò  eesspprreessssaammeennttee  ddeelleeggaattii,,  iinn  lliinneeaa  ccoonn  llee  ssttrraatteeggiiee  aazziieennddaallii  ee  ppeerr  iissccrriittttoo..  OOggnnii  
ccaarrtteeggggiioo  ccoonn  ii  ssooggggeettttii  ppuubbbblliiccii  ddii  ccuuii  ssoopprraa  ddeevvee  eesssseerree  pprroottooccoollllaattoo  eedd  iinnvveennttaarriiaattoo,,  ccoossìì  
ccoommee  ii  ccoonnttaattttii  tteelleeffoonniiccii..  II  ssooggggeettttii  ddeelleeggaattii  aall  ccoommppiimmeennttoo  ddeellllee  ooppeerraazziioonnii  ssoopprraa  eelleennccaattee  
ddeevvoonnoo  rriiffeerriirree  aall  ssooggggeettttoo  ddeelleeggaannttee  sseeccoonnddoo  llee  nnoorrmmee  ddii  lleeggggee  oovvvveerroo  llee  pprroocceedduurree  
oorrggaanniizzzzaattiivvee  iinntteerrnnee..  
SSoonnoo  vviieettaattee  ddaazziioonnii,,  rreeggaalliiee,,  bbeenneeffiiccii  ((ssiiaa  ddiirreettttii  cchhee  iinnddiirreettttii)),,  oommaaggggii,,  aattttii  ddii  ccoorrtteessiiaa  ee  ddii  
oossppiittaalliittàà  ffiinnaalliizzzzaattii  aadd  iinnfflluueennzzaarree  llee  sscceellttee  ddeellllaa  PP..AA..  oo  aanncchhee  ssoolloo  aa  sseennssiibbiilliizzzzaarrnnee  ggllii  
aappppaarrtteenneennttii;;    llee  rreeggaalliiee  dd’’uussoo  ddeebbbboonnoo  ssppoossaarree  iill  dduupplliiccee  rreeqquuiissiittoo  ddii  tteennuuiittàà  ((oovvvveerroo  mmooddiiccoo  
vvaalloorree  ssiimmbboolliiccoo))  ee  ddii  eegguuaagglliiaannzzaa  ((oovvvveerroo  ppaarriittàà  ddii  ccoossttoo  nneellllaa  sscceellttaa  ddeell  ddoonnoo  ppeerr  ttuuttttii  ii  cclliieennttii  
ppuubbbblliiccii  ee  pprriivvaattii..  
ÈÈ  ccoommuunnqquuee  vviieettaattaa  ooggnnii  rreeggaalliiaa  eeffffeettttuuaattaa  ssuu  iinniizziiaattiivvaa  ppeerrssoonnaallee  oo  aattttiinnggeennddoo  ddaa  ffoonnddii  pprroopprrii  
oo  ssoocciiaallii  mmaa  nnoonn  pprreevveennttiivvaammeennttee  aaddiibbiittii  aa  ttaallee  ssccooppoo::  ssoolloo  IImmaaggee  ––  xx    ssrrll  hhaa  iill  ppootteerree  ddii  
ddeecciiddeerree  llaa  ppoolliittiiccaa  aazziieennddaallee  iinn  tteemmaa  ddii  ddoonnii  ee  ssttaannzziiaarree  llee  rreellaattiivvee  ffiinnaannzzee;;  nnee  ccoonnsseegguuee  uunn  
oonneerree  iimmpprreesscciinnddiibbiillee  ddii  ddooccuummeennttaazziioonnee  ddeellllee  ssppeessee  eeffffeettttuuaattee  ee  rreennddiiccoonnttoo  ttrraassppaarreennttee  ddeellllee  
sstteessssee..  
IImmaaggee  ––  xx  ssrrll  ssii  aassttiieennee  ddaall  ffoorrnniirree  qquuaallssiiaassii  ccoonnttrriibbuuttoo,,  ddiirreettttoo  oo  iinnddiirreettttoo,,  ssoottttoo  qquuaallssiiaassii  
ffoorrmmaa,,  aa  ppaarrttiittii,,  mmoovviimmeennttii,,  ccoommiittaattii  eedd  oorrggaanniizzzzaazziioonnii  ppoolliittiicchhee  ee  ssiinnddaaccaallii,,  aa  lloorroo  
rraapppprreesseennttaannttii  ee  ccaannddiiddaattii,,  eecccceezziioonn  ffaattttaa  ppeerr  qquuaannttoo  aammmmeessssoo  ee  pprreevviissttoo  ddaallllee  lleeggggii  ee  ddaaii  
rreeggoollaammeennttii  vviiggeennttii..    
  
  
PPRRIINNCCIIPPIIOO  55::  AACCCCUURRAATTEEZZZZAA  EEDD  IINNTTEEGGRRIITTAA’’  DDII  LLIIBBRRII,,  RREEGGIISSTTRRII  EE  CCOONNTTII  
  



LLaa  ttrraassppaarreennzzaa  ccoonnttaabbiillee  ssii  ffoonnddaa  ssuullllaa  aaccccuurraatteezzzzaa,,  ccoommpplleetteezzzzaa  ee  aauuttoorriizzzzaazziioonnee  
ddeellll’’iinnffoorrmmaazziioonnee  ddii  bbaassee  ppeerr  llee  rreellaattiivvee  rreeggiissttrraazziioonnii  ccoonnttaabbiillii..  
PPeerr  ooggnnii  ooppeerraazziioonnee  èè  ccoonnsseerrvvaattaa  uunn’’aaddeegguuaattaa  ddooccuummeennttaazziioonnee  ddii  ssuuppppoorrttoo  ddeellll’’aattttiivviittàà  ssvvoollttaa,,  
iinn  mmooddoo  ddaa  ccoonnsseennttiirree::  
  

11))  LL’’aaggeevvoollee  rreeggiissttrraazziioonnee  ccoonnttaabbiillee;;  
22))  LLaa  rriiccoossttrruuzziioonnee  aaccccuurraattaa  ddeellll’’ooppeerraazziioonnee,,  aanncchhee  ppeerr  rriidduurrrree  llaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  eerrrroorrii  

iinntteerrpprreettaattiivvii;;  
33))  CCiiaassccuunnaa  rreeggiissttrraazziioonnee  ddeevvee  rriifflleetttteerree  eessaattttaammeennttee  cciiòò  cchhee  rriissuullttaa  ddaallllaa  ddooccuummeennttaazziioonnee  

ddii  ssuuppppoorrttoo;;  
44))  IInn  ooggnnii  ccaassoo,,  ii  ppaaggaammeennttii  aazziieennddaallii  ddaa  ccoorrrriissppoonnddeerree  ddoovvrraannnnoo  eesssseerree  eesscclluussiivvaammeennttee  

ccoommmmiissuurraattii  aallllaa  pprreessttaazziioonnee  ee  mmooddaalliittàà  iinnddiiccaattee  iinn  ccoonnttrraattttoo  ee  nnoonn  ppoottrraannnnoo  eesssseerree  
eeffffeettttuuaattii  aa  uunn  ssooggggeettttoo  ddiivveerrssoo  ddaallllaa  ccoonnttrrooppaarrttee  ccoonnttrraattttuuaallee;;  

55))  LL’’uussoo  ddii  ffoonnddii  aazziieennddaallii  ppeerr  ffiinnii  iilllleeggaallii  oo  iimmpprroopprrii  èè  sseevveerraammeennttee  pprrooiibbiittoo..  AA  nneessssuunnoo  ee  
ppeerr  nneessssuunn  mmoottiivvoo  ddoovvrraannnnoo  eesssseerree  ccoorrrriissppoossttii  ppaaggaammeennttii  nnoonn  bbaassaattii  ssuu  ttrraannssaazziioonnii  
aazziieennddaallii  aaddeegguuaattaammeennttee  aauuttoorriizzzzaattee  oo  eellaarrggiittee  ffoorrmmee  iilllleeggaallii  ddii  rreemmuunneerraazziioonnee  

  
  
PPRRIINNCCIIPPIIOO  66::  PPRROOTTEEZZIIOONNEE  DDEELLLLEE  IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII  RRIISSEERRVVAATTEE  DDII  CCLLIIEENNTTII  EE  TTEERRZZII  
  
RRiisseerrvvaatteezzzzaa,,  oovvvveerroo  ssccrruuppoolloossaa  aasstteennssiioonnee  ddaallllaa  ddiivvuullggaazziioonnee  ddii  qquuaalluunnqquuee  ddaattoo  aazziieennddaallee  
((ssiiaa  eessssoo  ddii  ccaarraatttteerree  tteeccnniiccoo,,  llooggiissttiiccoo,,  ssttrraatteeggiiccoo,,  eeccoonnoommiiccoo))  ee  ppeerrssoonnaallee,,  iinn  oosssseeqquuiioo  aa  ttuuttttee  
llee  nnoorrmmee  vviiggeennttii  iinn  tteemmaa  ddii  pprriivvaaccyy..  
IIll  ddiippeennddeennttee  èè  tteennuuttoo  aa  rriissppeettttaarree  ttuuttttii  ii  pprreecceettttii  ddeell  dd..llggss..  119966//22000033,,  mmaanntteenneerree  iill  ppiiùù  ssttrreettttoo  ee  
aassssoolluuttoo  rriisseerrbboo  ssuu  ttuuttttee  llee  iinnffoorrmmaazziioonnii  rreellaattiivvee  aallll’’AAzziieennddaa  ee//oo  aaii  ssuuooii  ddiippeennddeennttii  ddeellllee  qquuaallii  ssiiaa  
aa  ccoonnoosscceennzzaa  iinn  vviirrttùù  ddeellllaa  ssuuaa  aattttiivviittàà  ddii  llaavvoorroo..  
QQuueessttoo  aall  ffiinnee  ddii  eevviittaarree  llaa  ddiivvuullggaazziioonnee  ddii  nnoottiizziiee  rriisseerrvvaattee  aattttiinneennttii  aallll’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee,,  aa  sseeggrreettii  
iinndduussttrriiaallii,,  kknnooww--hhooww,,  aaii  mmeettooddii  ddii  pprroodduuzziioonnee  eedd  aa  qquuaallssiiaassii  aallttrraa  iinnffoorrmmaazziioonnee  llaa  ccuuii  
ddiivvuullggaazziioonnee  ppoossssaa  aarrrreeccaarree  ddaannnnoo  ppeerr  ll’’AAzziieennddaa..  
  
  
PPRRIINNCCIIPPIIOO  77::  CCOONNFFOORRMMIITTAA’’  AALLLLEE  LLEEGGGGII  
  
OOsssseerrvvaannzzaa  ddeellllee  lleeggggii  ee  rreeggoollaammeennttii,,  oovvvveerroo  iill  ccoommppoorrttaammeennttoo  ddeeii  DDeessttiinnaattaarrii  ddeell  CCooddiiccee  
cchhee  ddeevvee  iinnnnaannzziittuuttttoo  ccoonnffoorrmmaarrssii  aallllee  lleeggggii  vviiggeennttii  nneelllloo  SSttaattoo  iinn  ccuuii  ii  DDeessttiinnaattaarrii  sstteessssii  
ooppeerraannoo..  
  
  
PPRRIINNCCIIPPIIOO  88::  PPRROOTTEEZZIIOONNEE  DDEEII  BBEENNII  DDEELLLLAA  SSOOCCIIEETTAA’’  
  
IIll  ddiippeennddeennttee  èè  tteennuuttoo  aa  ggaarraannttiirree  iill  mmaassssiimmoo  rriissppeettttoo  ddeellllee  iinnffrraassttrruuttttuurree,,  mmeezzzzii,,  ssttrruummeennttii  ee  
mmaatteerriiaallii  ddeellll’’AAzziieennddaa,,  sseeggnnaallaannddoo  ccoonn  tteemmppeessttiivviittàà  aallll’’OOrrggaannoo  ddii  VViiggiillaannzzaa,,  ll’’eevveennttuuaallee  uussoo  
ddiiffffoorrmmee  ddii  ttaallii  ddoottaazziioonnii  cchhee  rriitteennggaa  aallttrrii  nnee  ffaacccciiaannoo..  
IIll  ddiippeennddeennttee  èè  tteennuuttoo  aadd  uuttiilliizzzzaarree  llee  ddoottaazziioonnii  ddeellll’’aazziieennddaa  ssoollttaannttoo  ppeerr  ll’’eesspplleettaammeennttoo  ddeellllee  
mmaannssiioonnii  llaavvoorraattiivvee  aa  ccuuii  èè  pprreeppoossttoo..  ÈÈ  ppeerrttaannttoo  ttaassssaattiivvaammeennttee  vviieettaattoo  aaii  ddiippeennddeennttii  aaggiirree  ccoonn  
ii  mmeezzzzii  aazziieennddaallii  ssiiaannoo  eessssii  iinnffoorrmmaattiiccii,,  tteeccnniiccii  oo  ddii  qquuaalluunnqquuee  aallttrroo  ttiippoo,,  ppeerr  iill  ccoonnsseegguuiimmeennttoo  ddii  
ffiinnii  oo  iinntteerreessssii  pprriivvaattii  oo  iinn  ccoonnccoorrrreennzzaa  ccoonn  llee  aattttiivviittàà  aazziieennddaallii..      
AAll  ddiippeennddeennttee  èè  ccoonnsseennttiittoo  uuttiilliizzzzaarree  ddoottaazziioonnii  ee//oo  mmaatteerriiaallee  ddeellll’’AAzziieennddaa  aall  ddii  ffuuoorrii  ddeellllee  
ssttrruuttttuurree  ddii  qquueesstt’’uullttiimmaa  ssoolloo  nneeii  ccaassii  ddii  uuttiilliizzzzoo  ppeerr  mmoottiivvii  aazziieennddaallii,,  qquuaallii,,  aadd  eesseemmppiioo::  aattttiivviittàà  
iinn  ttrraassffeerrttaa  pprreessssoo  sseeddii  ddiivveerrssee  ddaa  qquueellllaa  aabbiittuuaallee,,  pprreessttaazziioonnii  llaavvoorraattiivvee  iinn  rreeggiimmee  ddii  ddiissttaaccccoo,,  ee  
ssiimmiillii..  IInn  ttuuttttii  ggllii  aallttrrii  ccaassii  èè  nneecceessssaarriiaa  eesspprreessssaa  aauuttoorriizzzzaazziioonnee  ddeell  pprroopprriioo  rreessppoonnssaabbiillee  oo  
ssuuppeerriioorree  ggeerraarrcchhiiccoo..  
  
  



PPRRIINNCCIIPPIIOO  99::  PPRROOTTEEZZIIOONNEE  DDEELLLLEE  IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII  RRIISSEERRVVAATTEE  
  
LLaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  vveerrssoo  ll’’eesstteerrnnoo  ddeevvee  eesssseerree  iimmpprroonnttaattaa  aaii  pprriinncciippii  gguuiiddaa  ddeellllaa  vveerriittàà,,  
ccoorrrreetttteezzzzaa,,  ttrraassppaarreennzzaa  ee  ddeevvee  eesssseerree  vvoollttaa  aa  ffaavvoorriirree  llaa  ccoonnoosscceennzzaa  eedd  iill  ccoonnsseennssoo  aallllee  
ppoolliittiicchhee  aazziieennddaallii  eedd  aaii  pprrooggrraammmmii  ee  aaii  pprrooggeettttii  ddeellllaa  SSoocciieettàà..  
PPaarrttiiccoollaarree  aatttteennzziioonnee  ddeevvee  eesssseerree  ppoossttaa  ssuullllaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  aallll’’eesstteerrnnoo  ddii  ddooccuummeennttii,,  nnoottiizziiee  
eedd  iinnffoorrmmaazziioonnii  iinneerreennttii  ii  ffaattttii  aaffffeerreennttii  llaa  ssffeerraa  ddii  aattttiivviittàà  ddiirreettttaa  ddeellllaa  SSoocciieettàà,,  nnoonn  ddii  ddoommiinniioo  
ppuubbbblliiccoo..  
  
  
  
  
  
PPRRIINNCCIIPPIIOO  1100::  SSIICCUURREEZZZZAA  EE  SSAALLUUTTEE  DDEEII  DDIIPPEENNDDEENNTTII  
  
  
TTuutteellaa  ddeellllaa  ssaalluuttee,,  oovvvveerroo  rriissppeettttoo  ddii  ttuuttttee  llee  nnoorrmmaattiivvee  vviiggeennttii  iinn  tteemmaa  ddii  aannttiinnffoorrttuunniissttiiccaa  ee  
pprreevveennzziioonnee  ddeellllee  mmaallaattttiiee  pprrooffeessssiioonnaallii,,  nnoonncchhéé  ssccrruuppoolloossaa  aatttteennzziioonnee  aallll’’iiggiieennee  eedd  aallllee  
ccoonnddiizziioonnii  ppeerrssoonnaallii  ddeell  ppoossttoo  ddii  llaavvoorroo..  
RRiissppeettttoo  ddeellll’’aammbbiieennttee,,  oovvvveerroo  rriissppeettttoo  ddii  ttuuttttee  llee  nnoorrmmaattiivvee  vviiggeennttii  iinn  tteemmaa  ddii  aammbbiieennttee  eedd  
iinnqquuiinnaammeennttoo,,  nnoonncchhéé  ssccrruuppoolloossaa  aatttteennzziioonnee  aadd  ooggnnii  ccoonnddoottttaa  cchhee,,  aanncchhee  mmiinniimmaa,,  ooffffeennddaa  iill  
sseennssoo  ccoommuunnee  ddeellll’’eedduuccaazziioonnee  aammbbiieennttaallee;;  aattttuuaazziioonnee  ddii  pprrooggrraammmmii  ddii  rraaccccoollttaa  ddiiffffeerreennzziiaattaa  ddii  
rriiffiiuuttii  ee  rriicciiccllaaggggiioo  ddii  mmaatteerriiaallee  rriiuuttiilliizzzzaabbiillii;;  rriidduuzziioonnee  ddii  ooggnnii  ffoorrmmaa  ddii  iinnqquuiinnaammeennttoo,,  ssiiaa  eessssaa  
aammbbiieennttaallee,,  aaccuussttiiccaa,,  rraaddiiooeelleettttrriiccaa  oo  ddii  qquuaalluunnqquuee  ggeenneerree..  
LLaa  ssoocciieettàà  IImmaaggee  ––  xx  ssrrll  eesseerrcciittaa  llaa  pprroopprriiaa  aattttiivviittàà  dd’’iimmpprreessaa  ppeerrsseegguueennddoo  ll’’ooggggeettttoo  ssoocciiaallee,,  mmaa  
nneell  rriissppeettttoo  pprriimmaarriioo  ddeellllee  lleeggggii  ee  ddeeii  rreeggoollaammeennttii  ddeellllaa  RReeppuubbbblliiccaa  IIttaalliiaannaa  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  iinn  
mmaatteerriiaa  ddii  iiggiieennee  ee  ssiiccuurreezzzzaa  ssuull  llaavvoorroo..  
AA  ttaall  ffiinnee  vveennggoonnoo  ppeerrsseegguuiittee  ddaa  ttuuttttoo  ll’’oorrggaanniiggrraammmmaa  eesseeccuuttiivvoo  ddeellllaa  ssoocciieettàà  iill  rriissppeettttoo  ddeellllee  
lleeggggii  iinn  mmaatteerriiaa  eedd  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  ddeell  dd..llggss..  8811//22000088  ee  ssuucccceessssiivvee  mmooddiiffiicchhee  eedd  iinntteeggrraazziioonnii,,  
ffeerrmmii  rreessttaannddoo  ii  pprriinncciippii  ggeenneerraallii  ggiiàà  ddeettttaattii  iinn  pprreecceeddeennzzaa  ddaall  pprreesseennttee  CCooddiiccee  EEttiiccoo..  
LLaa  SSoocceeiittàà  IImmaaggee  ––  xx  ssrrll  pprreetteennddee  iinnoollttrree  iill  rriissppeettttoo  iinnccoonnddiizziioonnaattoo  ddii  ttuuttttee  llee  nnoorrmmee  iinn  mmaatteerriiaa  
ddii  vveerrssaammeennttoo  ddeeii  ccoonnttrriibbuuttii  pprreevviiddeennzziiaallii  eedd  èè  ffaattttoo  eesspprreessssaammeennttee  ddiivviieettoo  ddii  aassssuunnzziioonnee  ddii  
mmiinnoorrii  ddeeggllii  aannnnii  1188..  
LLaa  IImmaaggee  ––  xx  ssrrll  pprreetteennddee,,  iinnoollttrree,,  cchhee  ttuuttttii  ii  ssooggggeettttii  eexxttrraaccoommuunniittaarrii  cchhee  iinnttrraatttteennggoonnoo  
rraappppoorrttii  ddii  llaavvoorroo  ccoonn  eessssaa  ((aaggeennttii,,  ddiippeennddeennttii,,  ccoollllaabboorraattoorrii))  ssiiaannoo  iinn  rreeggoollaa  ccoonn  llee  nnoorrmmee  iinn  
mmaatteerriiaa  ddii  ssooggggiioorrnnoo  ((ppeerrmmeessssoo  ddii  ssooggggiioorrnnoo  ee  ppaassssaappoorrttoo))  ee  cchhee  llaavvoorriinnoo  ssoolloo  iinn  ffoorrzzaa  ddii  
ccoonnttrraattttoo  ssccrriittttoo,,  pprreevviiaa  eessiibbiizziioonnee  ddeeii  ddooccuummeennttii  ddii  ccuuii  ssoopprraa  ee  ffaacceennddoo  llee  rreellaattiivvee  ddeennuunnccee  aaggllii  
eennttii  pprreevviiddeennzziiaallii..  
  
  
PPRRIINNCCIIPPIIOO  1111::  TTUUTTEELLAA  DDEELLLLAA  PPEERRSSOONNAA  EE  RRAAPPPPOORRTTII  IINNTTEERRNNII  
  

AA..  RRaappppoorrttii  ttrraa  ssooggggeettttii  aappiiccaallii  
  
II  ssooggggeettttii  aappiiccaallii  cchhee  ooppeerraannoo  iinn  IImmaaggee  ––xx  ssrrll  ssoonnoo  tteennuuttii  aallllaa  ppiieennaa  ccoollllaabboorraazziioonnee  eedd  
iinnffoorrmmaazziioonnee  rreecciipprrooccaa,,  aall  ffiinnee  ddii  pprroommuuoovveerree  iill  ccoooorrddiinnaammeennttoo  eedd  iill  ppeerrsseegguuiimmeennttoo  ddeeii  ffiinnii  
aazziieennddaallii;;  ssoonnoo  tteennuuttii  ttaannttoo  aall  rriissppeettttoo  ddeeii  pprriinncciippii  ddii  lleeggiittttiimmiittàà  mmoorraallee  qquuaannttoo  aa  qquueelllloo  ddeeii  
pprriinncciippii  eettiiccoo--ccoommppoorrttaammeennttaallii,,  ccoonn  rriiffeerriimmeennttoo  aallllee  ffuunnzziioonnii  cchhee  rriiccoopprroonnoo  ((ddiirreezziioonnee,,  
ssuuppeerrvviissiioonnee,,  ccoonnttrroolllloo));;  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  ddeevvoonnoo  ootttteemmppeerraarree  aaggllii  oobbbblliigghhii  ddii  rriisseerrvvaatteezzzzaa  ee  aaii  
ppaattttii  ddii  nnoonn  ccoonnccoorrrreennzzaa,,  ssvvoollggeennddoo  ii  pprroopprrii  iinnccaarriicchhii  ccoonn  ppiieennaa  ffeeddeellttàà  vveerrssoo  IImmaaggee  ––  xx    ssrrll,,  
hhaannnnoo  iill  ddoovveerree  ddii  ooppeerraarree  ccoonn  ccoommpplleettaa  ttrraassppaarreennzzaa  aall  ffiinnee  ddii  ccoonnsseennttiirree  llaa  rriiccoossttrruuzziioonnee  ddii  
ttuuttttee  llee  ooppeerraazziioonnii  cchhee  ppoonnggoonnoo  iinn  eesssseerree,,  ccoonn  ssppeecciiaallee  rriiffeerriimmeennttoo  aa  qquueellllee  iinneerreennttii  mmoovviimmeennttoo  
ddii  ddeennaarrii  ddeellllaa  SSoocciieettàà;;  iinn  qquuaannttoo  pprriimmii  rraapppprreesseennttaannttii  ddii  IImmaaggee  ––  xx  ssrrll  ssoonnoo  tteennuuttii  aa  
ttrraassmmeetttteerree  uunn’’iimmmmaaggiinnee  ddeellllaa  ssoocciieettàà  ppiieennaammeennttee  aaddeerreennttee  aaii  pprriinncciippii  ddeell  pprreesseennttee  CCooddiiccee..  II  



ssooggggeettttii  iinn  ppoossiizziioonnee  aappiiccaallee  ssoonnoo  tteennuuttii  aadd  iinnddiirriizzzzaarree  ii  ddiippeennddeennttii  eedd  ii  ccoollllaabboorraattoorrii  
aallll’’oosssseerrvvaannzzaa  ddeell  pprreesseennttee  CCooddiiccee..  
  
  

BB..  RRaappppoorrttii  ttrraa  ddiippeennddeennttii  
  
  
          II  ddiippeennddeennttii  IImmaaggee  ––  xx    ssrrll  ccoossttiittuuiissccoonnoo  llaa  ffoorrzzaa--llaavvoorroo  cchhee  vviivvee  qquuoottiiddiiaannaammeennttee  aa  
ccoonnttaattttoo  ccoonn  aall  rreeaallttàà  eesstteerrnnaa..  
EEssssii  ssoonnoo  tteennuuttii  aall  ppiieennoo  ee  ccoossttaannttee  rriissppeettttoo  ddeeii  pprriinncciippii  ddii  lleeggiittttiimmiittàà  mmoorraallee  ee  ddeeii  pprriinncciippii  eettiiccoo--
ccoommppoorrttaammeennttaallii  ddii  ddiilliiggeennzzaa,,  oonneessttàà  eedd  uugguuaagglliiaannzzaa;;  ssoonnoo  tteennuuttii  aallll’’uuttiilliizzzzoo  ddeellllee  rriissoorrssee  ddeellllaa  
SSoocciieettàà  sseennzzaa  mmaaii  aabbuussaarrnnee  nnéé  ppeerr  ffiinnii  eessttrraanneeii  nnéé  aallll’’iinnffuuoorrii  ddeellll’’oorraarriioo  rriicchhiieessttoo  ddaallllaa  lloorroo  
aattttiivviittàà  llaavvoorraattiivvaa..  
  
  

CC..  RRaappppoorrttii  ttrraa  ssooggggeettttii  aappiiccaallii,,  ddiippeennddeennttii  eedd  OOrrggaanniissmmoo  ddii  VViiggiillaannzzaa  
  
  
TTuuttttii  ii  ssooggggeettttii  aappiiccaallii  qquuaannttoo  ii  ddiippeennddeennttii  ssoonnoo  oobbbblliiggaattoorriiaammeennttee  tteennuuttii  aa  rreecceeppiirree  ee  pprreessttaarree  
aatttteennzziioonnee  aa  ttuuttttee  llee  ddiirreettttiivvee  ee  llee  ccoommuunniiccaazziioonnii  ddeellll’’OOrrggaanniissmmoo  ddii  VViiggiillaannzzaa,,  aatttteenneennddoossii  
ssccrruuppoolloossaammeennttee  aallllee  iinnddiiccaazziioonnii  ffoorrnniittee;;  ssoonnoo  ppaarriimmeennttii  ttaassssaattiivvaammeennttee  tteennuuttii  aa  sseeggnnaallaarree  
aallll’’OOrrggaanniissmmoo  ddii  VViiggiillaannzzaa  ooggnnii  ssiittuuaazziioonnee,,  ccoonnddoottttaa,,  eevveennttoo,,  cciirrccoossttaannzzaa  cchhee  ssii  ppoonnggaa  iinn  
ccoonnttrraassttoo  ccoonn  llee  lleeggggii  vviiggeennttii  ee//oo  ccooll  pprreesseennttee  CCooddiiccee;;  hhaannnnoo  ffaaccoollttàà  ppeerr  ooggnnii  dduubbbbiioo  oo  ccoonnssiigglliioo  
ddii  ccaarraatttteerree  eettiiccoo--ccoommppoorrttaammeennttaallee,,  ddii  rriivvoollggeerrssii  aallll’’OOrrggaanniissmmoo  ddii  VViiggiillaannzzaa  ppeerr  ootttteenneerree  iinn  
ffoorrmmaa  aannoonniimmaa  ee  rriisseerrvvaattaa  ssuuggggeerriimmeennttii  ssuuii  ccoommppoorrttaammeennttii  ddaa  aaddoottttaarree  ppeerr  ootttteemmppeerraarree  aall  
CCooddiiccee..  
  
  
AAPPPPLLIICCAAZZIIOONNEE  DDEEII  PPRRIINNCCIIPPII  
  
II  DDeessttiinnaattaarrii  ddeevvoonnoo  uunniiffoorrmmaarrssii  eedd  aapppplliiccaarree  ii  pprriinncciippii  ssuueessppoossttii  rriiccoorrrreennddoo,,  nneelllloo  ssvvoollggiimmeennttoo  
ddii  ooggnnii  mmaannssiioonnee  eedd  iinn  qquuaalluunnqquuee  cciirrccoossttaannzzaa,,  aall  sseennssoo  ccoommuunnee  ddii  mmoorraallee  ee  ccoosscciieennzziioossiittàà..  
QQuuaalloorraa  eessiisstteesssseerroo  ddeeii  dduubbbbii  ssuu  ccoommee  pprroocceeddeerree  ddaa  ppaarrttee  ddeell  ddiippeennddeennttee,,  qquueessttii  ddoovvrràà  
sseeggnnaallaarree  llaa  qquueessttiioonnee  aallll’’OOrrggaannoo  AAmmmmiinniissttrraattiivvoo,,  iill  qquuaallee  ddoovvrràà  iinnffoorrmmaarree  aaddeegguuaattaammeennttee  ii  
pprroopprrii  ddiippeennddeennttii  ee  ffoorrnniirree  ssoolluuzziioonnii  ee  rriissppoossttee  ccoonnffoorrmmii  aall  pprreesseennttee  CCooddiiccee  EEttiiccoo..  
CCiiaassccuunn  ddiippeennddeennttee  èè  tteennuuttoo  aa  ccoonnoosscceerree  iill  CCooddiiccee,,  aa  ccoonnttrriibbuuiirree  aattttiivvaammeennttee  aallllaa  ssuuaa  
aattttuuaazziioonnee  ee  aa  sseeggnnaallaarrnnee  eevveennttuuaallii  ccaarreennzzee  ee  vviioollaazziioonnii..  LL’’aazziieennddaa  ssii  iimmppeeggnnaa  aa  ffaacciilliittaarree  ee  
pprroommuuoovveerree  llaa  ccoonnoosscceennzzaa  ddeell  CCooddiiccee  ddaa  ppaarrttee  ddeeii  ddiippeennddeennttii  ccoonnsseeggnnaannddoonnee  uunnaa  ccooppiiaa  ppeerr  
cciiaassccuunnoo  ee//oo  aaffffiiggggeennddoonnee  ccooppiiaa  iinn  lluuooggoo  aacccceessssiibbiillee  aaii  ddiippeennddeennttii..  
LL’’OOrrggaanniissmmoo  ddii  VViiggiillaannzzaa  ee  ll’’OOrrggaannoo  AAmmmmiinniissttrraattiivvoo  vviiggiilleerraannnnoo  ccoonn  aatttteennzziioonnee  ssuullll’’oosssseerrvvaannzzaa  
ddeell  CCooddiiccee,,  pprreeddiissppoonneennddoo  aaddeegguuaattii  ssttrruummeennttii  ddii  iinnffoorrmmaazziioonnee,,  pprreevveennzziioonnee  ee  ccoonnttrroolllloo  ppeerr  
aassssiiccuurraarree  llaa  ttrraassppaarreennzzaa  ddeellllee  ooppeerraazziioonnii  ee  ddeeii  ccoommppoorrttaammeennttii  ppoossttii  iinn  eesssseerree,,  iinntteerrvveenneennddoo,,  ssee  
ddeell  ccaassoo,,  ccoonn  aazziioonnii  ccoorrrreettttiivvee..  
IIll  ddiippeennddeennttee  èè  oobbbblliiggaattoo  aa  rriiffeerriirree  pprroonnttaammeennttee  aallll’’OOrrggaannoo  ddii  VViiggiillaannzzaa  qquuaallssiiaassii  nnoottiizziiaa  iinn  
mmeerriittoo  aallllaa  vviioollaazziioonnee  ddeellllee  nnoorrmmee  ddeell  CCooddiiccee..  
  
  
IIMMPPEEGGNNII  DDEELLLLAA  SSOOCCIIEETTAA’’  
  
  
LLaa  SSoocciieettàà  hhaa  iissttiittuuiittoo  uunn  oorrggaanniissmmoo  ddii  ccoonnttrroolllloo  iinnddiippeennddeennttee  ((OOrrggaanniissmmoo  ddii  VViiggiillaannzzaa))  ccoonn  
ll’’oobbiieettttiivvoo  ddii  pprroommuuoovveerree  llaa  ccoonnoosscceennzzaa  ee  vveerriiffiiccaarree  ll’’aapppplliiccaazziioonnee  ddeellllee  nnoorrmmee  ccoonntteennuuttee  nneell  
pprreesseennttee  CCooddiiccee..  
LL’’aazziieennddaa  aassssiiccuurreerràà  ccoossìì::  



11))  LLaa  mmaassssiimmaa  ddiiffffuussiioonnee  ddeell  CCooddiiccee  aaii  ddiippeennddeennttii  ee  ccoollllaabboorraattoorrii  eesstteerrnnii  ((DDeessttiinnaattaarrii));;  
22))  LLaa  ddiissppoonniibbiilliittàà  aa  ffoorrnniirree  ooggnnii  ppoossssiibbiillee  cchhiiaarriimmeennttoo  cciirrccaa  ll’’iinntteerrpprreettaazziioonnee  eedd  aattttuuaazziioonnee  

ddeellllee  nnoorrmmee  ccoonntteennuuttee  nneell  CCooddiiccee  ee  nneellllee  pprroocceedduurree  aazziieennddaallii;;  
33))  LLoo  ssvvoollggiimmeennttoo  ddii  vveerriiffiicchhee  iinn  oorrddiinnee  aa  ooggnnii  nnoottiizziiaa  ddii  vviioollaazziioonnee    ddeellllee  nnoorrmmee  ddeell  CCooddiiccee;;  
44))  LLaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddeeii  ffaattttii  ee  llaa  ccoonnsseegguueennttee  aattttuuaazziioonnee,,  iinn  ccaassoo  ddii  aacccceerrttaattaa  vviioollaazziioonnee,,  ddii  

aaddeegguuaattee  mmiissuurree  ssaannzziioonnaattoorriiee..  
  
  
  
CCOONNTTRROOLLLLOO  EE  SSAANNZZIIOONNII::  LL’’OORRGGAANNIISSMMOO  DDII  VVIIGGIILLAANNZZAA  
  

AA))  AAttttrriibbuuzziioonnii  ee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  
  
LL’’OOrrggaanniissmmoo  ddii  VViiggiillaannzzaa  ssooggggiiaaccee  aallllee  lleeggggii  eedd  aaggllii  sstteessssii  pprriinncciippii  ddeell  pprreesseennttee  CCooddiiccee,,  ooppeerraa  
ccoonn  iimmppaarrzziiaalliittàà,,  aauuttoorriittàà,,  aauuttoonnoommiiaa,,  ccoonnttiinnuuiittàà,,  pprrooffeessssiioonnaalliittàà..  
LL’’OOrrggaanniissmmoo  ddii  VViiggiillaannzzaa  ddii  IImmaaggee  ––  xx    ssrrll  èè  ccoossttiittuuiittoo  iinn  ffoorrmmaa  mmoonnooccrraattiiccaa  ccoommppoossttoo  ddaa  uunn  
ccoonnssuulleennttee  eesstteerrnnoo  aallllaa  SSoocciieettàà  ddoottaattoo  ddii  ssppeecciiffiiccaa  eedd  aaddeegguuaattaa  pprreeppaarraazziioonnee  ee  ccoonn  rreeqquuiissiittii  ddii  
iinnddiippeennddeennzzaa  ee  pprrooffeessssiioonnaalliittàà..  
LL’’OOrrggaanniissmmoo  hhaa  ccoommee  aattttiivviittàà  iissttiittuuzziioonnaallii::  

--  LLaa  ddiiffffuussiioonnee  ddeell  pprreesseennttee  CCooddiiccee  pprreessssoo  ttuuttttii  ii  DDeessttiinnaattaarrii  ee  ii  tteerrzzii  cchhee  ooppeerraannoo  ccoonn  
IImmaaggee  ––  xx    ssrrll;;  

--  LLaa  ggeessttiioonnee,,  ll’’aapppprrooffoonnddiimmeennttoo  ee  llaa  vveerriiffiiccaa  ddeeii  pprriinncciippii  ee  ddeellllee  rreeggoollee  eesspprreessssee  ddaall  
CCooddiiccee,,  nnoonncchhéé  llaa  pprrooppoossttaa  ddeell  rreellaattiivvoo  aaggggiioorrnnaammeennttoo  eedd  aaddaattttaammeennttoo;;  

--  LL’’iinntteerrpprreettaazziioonnee  ddeell  CCooddiiccee,,  vveenneennddoo  aa  ccoossttiittuuiirree  ppuunnttoo  ddii  rriiffeerriimmeennttoo  ppeerr  ddiirriimmeerree  ooggnnii  
ccoonnttrraassttoo  oo  dduubbbbiioo  ssuullll’’aapppplliiccaazziioonnee  ddeeii  pprriinncciippii  iivvii  eesspprreessssii;;  

--  LLaa  rreeddaazziioonnee  ddii  uunnaa  rreellaazziioonnee  aannnnuuaallee  ddaa  pprreesseennttaarree  aall  CC..dd..AA..  
PPeerr  iill  rraaggggiiuunnggiimmeennttoo  ddeeii  ffiinnii  pprreeppoossttii,,  ll’’OOrrggaanniissmmoo  èè  lliibbeerroo  ddii  aacccceeddeerree  aa  ttuuttttee  llee  ffoonnttii  ddii  
iinnffoorrmmaazziioonnee  IImmaaggee  ––  xx  ssrrll  eedd  hhaa  ffaaccoollttàà  ddii  pprreennddeerree  vviissiioonnee  ddii  ddooccuummeennttii  ee  ccoonnssuullttaarree  ddaattii..  
LL’’OOrrggaanniissmmoo  ooppeerraa  ccoonn  aammppiiaa  ddiissccrreezziioonnaalliittàà  ee  ccoonn  iill  ccoommpplleettoo  aappppooggggiioo  ddeeii  vveerrttiiccii  ddeellllaa  
SSoocciieettàà  ccoonn  ii  qquuaallii  ccoollllaabboorraa  iinn  aassssoolluuttaa  iinnddiippeennddeennzzaa..  
  
  
BB))  SSeeggnnaallaazziioonnii  aallll’’OOrrggaanniissmmoo  ddii  VViiggiillaannzzaa  
      
TTuuttttii  ccoolloorroo  cchhee  vvaannggaannoo  aa  ccoonnoosscceennzzaa  ddii  eevveennttuuaallii  ccoommppoorrttaammeennttii  iilllleecciittii  ppoossttii  iinn  eesssseerree  ddaa  
cchhiicccchheessssiiaa  nneelllloo  ssvvoollggiimmeennttoo  ddeellll’’aattttiivviittàà  ddeellllaa  SSoocciieettàà  nnee  rriiffeerriirraannnnoo,,  ddiirreettttaammeennttee  eedd  iinn  
mmaanniieerraa  rriisseerrvvaattaa,,  aallll’’OOrrggaanniissmmoo  ddii  VViiggiillaannzzaa..  AA  ttaallee  OOrrggaanniissmmoo  ccoommppeettee  llaa  vveerriiffiiccaa  ppuunnttuuaallee  
ee  rriiggoorroossaa  ddeellllee  nnoottiizziiee  ttrraassmmeessssee,,  aall  ffiinnee  ddii  pprroommuuoovveerree  pprreessssoo  llaa  ffuunnzziioonnee  aazziieennddaallee  
ccoommppeetteennttee    ll’’iirrrrooggaazziioonnee  ddii  eevveennttuuaallii  ssaannzziioonnii  ddiisscciipplliinnaarrii  oovvvveerroo  ll’’aattttiivvaazziioonnee  ddii  mmeeccccaanniissmmii  
ddii  rriissoolluuzziioonnee  ccoonnttrraattttuuaallee,,  oovvvveerroo  ooggnnii  aallttrraa  aazziioonnee  ggiiuuddiizziiaallee  aattttaa  aa  ddiirriimmeerree  llaa  
pprroobblleemmaattiiccaa..  
  
  
CC))  SSiisstteemmaa  ssaannzziioonnaattoorriioo  

  
LL’’OOrrggaanniissmmoo  ddii  VViiggiillaannzzaa,,  uunnaa  vvoollttaa  aapppprreessaa  llaa  nnoottiizziiaa  ddii  ccoommmmiissssiioonnee  ddii  iilllleecciittoo  ddeevvee  vvaagglliiaarrnnee  
llaa  nnoonn  mmaanniiffeessttaa  iinnffoonnddaatteezzzzaa  ssvvoollggeennddoo  ggllii  ooppppoorrttuunnii  aacccceerrttaammeennttii,,  nneell  rriissppeettttoo  ddeellllaa  
nnoorrmmaattiivvaa  vviiggeennttee  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  ddiirriittttoo  ddeell  llaavvoorroo  ee  ssiinnddaaccaallee,,  ddeellllaa  pprriivvaaccyy  ee  ddeeii  ddiirriittttii  ddeellllaa  
ppeerrssoonnaa..  
AAcccceerrttaattaa  llaa  nnoonn  mmaanniiffeessttaa  iinnffoonnddaatteezzzzaa  ddeellllaa  nnoottiizziiaa,,  ll’’OOrrggaanniissmmoo  hhaa  iill  ddoovveerree  ddii  sseeggnnaallaarree  ppeerr  
iissccrriittttoo  llaa  vviioollaazziioonnee  aallllee  ccoommppeetteennttii  ffuunnzziioonnii  aazziieennddaallii,,  cchhee  pprroovvvveeddeerraannnnoo  aa  ssaannzziioonnaarree  iill  
ccoommppoorrttaammeennttoo  cceennssuurraattoo,,  aaii  sseennssii  ddeellllaa  nnoorrmmaattiivvaa  vviiggeennttee,,  ddeeii  rreeggoollaammeennttii  ee  ddeeii  CCCCNNLL,,  
oovvvveerroo  aadd  iinnttrraapprreennddeerree  ooggnnii  aallttrraa  aazziioonnee  ggiiuuddiizziiaallee  uuttiillee  aa  ddiirriimmeerree  ll''iilllleecciittoo..  



IInn  ooggnnii  ccaassoo  llaa  vviioollaazziioonnee  ddeeii  pprriinncciippii  ffiissssaattii  nneell  CCooddiiccee  EEttiiccoo  ccoommpprroommeettttee  iill  rraappppoorrttoo  ffiidduucciiaarriioo  
ttrraa  llaa  SSoocciieettàà  eedd  ii  pprroopprrii  aammmmiinniissttrraattoorrii,,  ddiippeennddeennttii,,  ccoonnssuulleennttii,,  ccoollllaabboorraattoorrii,,  cclliieennttii,,  ffoorrnniittoorrii,,  
ppaarrttnneerr  ccoommmmeerrcciiaallii  ee  ffiinnaannzziiaarrii..  
TTaallii  vviioollaazziioonnii  ssaarraannnnoo  ppeerrttaannttoo  sseemmpprree  ee  ccoommuunnqquuee  ppeerrsseegguuiittee  aaii  sseennssii  ddii  lleeggggee..  


