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S.S.D. Gestione dei piani di controllo di Igiene Alimentare Savona 

 

Ubicazione: Piazzale Amburgo, 1 Savona.  
 

Descrizione dei compiti istituzionali:  coordinamento nella stesura nel piano di controllo dipartimentale integrato in materia 
di sicurezza alimentare e registrazione delle attività delle imprese alimentari ai sensi del regolamento CEE 852/2004. 
Direzione dell’Ufficio sanzioni amministrative del Dip.diPrev. 
 

Trattamenti dati effettuati: 1)  redazione piani di controllo  2) banche dati imprese alimentari  3) gestione sanzioni afferenti al 
Dipartimento di Prevenzione (escluso PSAL) 
 

TABELLA 1  -  Elenco dei trattamenti aventi ad oggetto dati sensibili o giudiziari 

 

TABELLA 2 - Strumenti utilizzati 

 

TABELLA 3  - Analisi dei rischi potenziali 
Impatto sulla sicurezza dei dati  e 

gravità stimata: Rischi potenziali SI NO 
alta media  bassa 

a) Sottrazione di credenziali di autenticazione   xx     
b) Carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria   xx     
c) Comportamenti sleali o fraudolenti   xx     
d) Errore materiale xx      x 

1. 
Comportamenti  
degli operatori 

e) Altro:    xx     
a) Azione di virus informatici o di programmi suscettibili di recare 
danno   xx     

b) Spamming o tecniche di sabotaggio   xx     
c) Malfunzionamento, indisponibilità o degrado degli strumenti xx     x  
d) Accessi esterni non autorizzati   xx     
e) Intercettazione di informazioni in rete   xx     

2. 
Eventi relativi  
agli strumenti   

f) Altro:    xx     
a) Accessi non autorizzati a locali e/o reparti ad accesso ristretto xx        xx  
b) Asportazione e furto di strumenti contenenti dati xx        xx  
c) Eventi distruttivi, naturali o artificiali (sismi, scariche  atmosferiche, 
incendi, allagamenti, condiz. ambientali ecc.), dolosi, accidentali o 
dovuti ad incuria 

xx        xx  

d) Guasto ai sistemi complementari (imp.  elettrico, climatizz) xx      xx    
e) Errori umani nella gestione fisica della sicurezza  xx      x 

3. 
Altri Eventi 

f) Altro:         
 

TABELLA 4  - Misure di sicurezza adottate o proposte 

  

Descrizione sintetica del trattamento Natura dei dati 
trattati 

Altre strutture che 
concorrono al 
trattamento 

Identificativo 
del 

trattamento 
Attività svolta Categorie di interessati Sens. Giud. Int. Est. 

GPC SV 001 piani di controllo   operatori del settore alimentare 
soggetti a controllo  x            

GPC SV 002 banche dati imprese alimentari 
 operatori del settore alimentare x    

GPC SV 003 sanzioni afferenti al Dipartimento 
di Prevenzione (escluso PSAL)  

soggetti a sanzione amministrativa per 
infrazione di norme riguardanti le 
competenze di vigilanza ed ispezione 
del Dipartimento di Prevenzione  

x x x x 

Banca dati Interconnessione   Identificativo 
del trattamento cartacea magnetica 

Ubicazione Procedure Utilizzate 
(Nome Software) Internet Intranet 

GGPPCC  SSVV  000011AA  x  sede    
GGPPCC  SSVV  000011BB   X pc/server software dedicato  X 
GPC SV  002A x  sede    
GPC SV  002B  x pc/server software dedicato  X 
GPC SV 003A x  sede    
GPC SV 003B  x pc/server software dedicato   

IIddeennttiiffiiccaattiivvoo  
ddeell  

  ttrraattttaammeennttoo    

RRiisscchhii  
iinnddiivviidduu

aattii      
MMiissuurree  eessiisstteennttii    TTiippoollooggiiaa  ddii  mmiissuurree    cchhee  ssii  pprrooppoonnggoonnoo      

  ddaa  GGPPCC  SSVV  11AA              
aa  GGPPCC  SSVV    33AA  

11dd,,  33ee  llooccaallii    cchhiiuussii  aa  cchhiiaavvee  aadd  aacccceessssoo  aauuttoorriizzzzaattoo  ee  rriissttrreettttoo;;    
ssiisstteemmaa  aannttiinncceennddiioo;;    aarrcchhiivvii    ee    aarrmmaaddii  cchhiiuussii  aa  cchhiiaavvee    

aallllaarrmmee    aannttiiffuurrttoo,,  aarrmmaaddii  iiggnniiffuugghhii,,  pprrootteezziioonnee  
aallllaaggaammeennttoo,,  ccoonnddiizziioonnaammeennttoo  aammbbiieennttaallee  

ddaa  GGPPCC  SSVV  11BB              
aa    GGPPCC  SSVV    33BB  

22cc,,  33dd  PPaasssswwoorrdd  eedd  aannttiivviirruuss  IInnffoorrmmaattiizzzzaazziioonnee  cciimmpplleettaa  
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SS..CC..    IIggiieennee  ddeeggllii  AAlliimmeennttii  ee  ddeellllaa  NNuuttrriizziioonnee  

  

UUbbiiccaazziioonnee::    SSaavvoonnaa,,  vviiaa  CCoollllooddii  1133  ((AAmmbbiittoo  44))  ––  CCaarrccaarree,,  vviiaa  GGaarriibbaallddii  112255  ((AAmmbbiittoo  33))  ––  LLooaannoo,,  vviiaa  SStteellllaa  
3366  ((AAmmbbiittoo  22))  ––  AAllbbeennggaa,,  vviiaa  TTrriieessttee  5544  ((AAmmbbiittoo  11))  

  
DDeessccrriizziioonnee  ddeeii  ccoommppiittii  iissttiittuuzziioonnaallii::  RRiillaasscciioo  ppaarreerrii  tteeccnniiccii,,  vviiggiillaannzzaa  iiggiieenniiccoo  ssaanniittaarriiaa  nneellllee  iimmpprreessee  aalliimmeennttaarrii,,  
ccoonnttrroollllii  ddeellllee  aaccqquuee  ppoottaabbiillii,,  pprreevveennzziioonnee  ddeellllee  mmaallaattttiiee  ddii  oorriiggiinnee  aalliimmeennttaarree,,  iinnddaaggiinnii  eeppiiddeemmiioollooggiicchhee,,  
nnoottiizziiee  ddii  rreeaattoo,,  iinnffoorrmmaazziioonnee  eedd  eedduuccaazziioonnee  ssaanniittaarriiaa  iinn  mmaatteerriiaa  nnuuttrriizziioonnaallee  ee  ddii  ssiiccuurreezzzzaa  aalliimmeennttaarree..  
  
TTrraattttaammeennttii  ddaattii  eeffffeettttuuaattii::  11))vviiggiillaannzzaa  iiggiieenniiccoo  ssaanniittaarriiaa  ((nnoottiizziiee  ddii  rreeaattoo,,  eellaabboorraazziioonnee  ppaarreerrii  tteeccnniiccii,,  vveerrbbaallii,,  
rreellaazziioonnii,,  rraappppoorrttii  ppeerr  ll’’aauuttoorriittàà  ggiiuuddiizziiaarriiaa,,  iinnddaaggiinnii  eedd  aacccceerrttaammeennttii  ssaanniittaarrii  ))  22))iinnddaaggiinnii  eeppiiddeemmiioollooggiicchhee..    

  
TTAABBEELLLLAA  11    --    EElleennccoo  ddeeii  ttrraattttaammeennttii  aavveennttii  aadd  ooggggeettttoo  ddaattii  sseennssiibbiillii  oo  ggiiuuddiizziiaarrii  

  

TTAABBEELLLLAA  22  --  SSttrruummeennttii  uuttiilliizzzzaattii  

  
TTAABBEELLLLAA  33    --  AAnnaalliissii  ddeeii  rriisscchhii  ppootteennzziiaallii  

IImmppaattttoo  ssuullllaa  ssiiccuurreezzzzaa  ddeeii  ddaattii    ee  
ggrraavviittàà  ssttiimmaattaa::  RRiisscchhii  ppootteennzziiaallii  SSII  NNOO  

aallttaa  mmeeddiiaa    bbaassssaa  
aa))  SSoottttrraazziioonnee  ddii  ccrreeddeennzziiaallii  ddii  aauutteennttiiccaazziioonnee  xx        xx  
bb))  CCaarreennzzaa  ddii  ccoonnssaappeevvoolleezzzzaa,,  ddiissaatttteennzziioonnee  oo  iinnccuurriiaa  xx        xx  
cc))  CCoommppoorrttaammeennttii  sslleeaallii  oo  ffrraauuddoolleennttii  xx        xx  

11..  
CCoommppoorrttaammeennttii    
ddeeggllii  ooppeerraattoorrii  dd))  EErrrroorree  mmaatteerriiaallee  xx        xx  

aa))  AAzziioonnee  ddii  vviirruuss  iinnffoorrmmaattiiccii  oo  ddii  pprrooggrraammmmii  ssuusscceettttiibbiillii  ddii  rreeccaarree  
ddaannnnoo  xx        xx  

bb))  SSppaammmmiinngg  oo  tteeccnniicchhee  ddii  ssaabboottaaggggiioo  xx        xx  
cc))  MMaallffuunnzziioonnaammeennttoo,,  iinnddiissppoonniibbiilliittàà  oo  ddeeggrraaddoo  ddeeggllii  ssttrruummeennttii  xx      xx    
dd))  AAcccceessssii  eesstteerrnnii  nnoonn  aauuttoorriizzzzaattii  xx        xx  

22..  
EEvveennttii  rreellaattiivvii    
aaggllii  ssttrruummeennttii      

ee))  IInntteerrcceettttaazziioonnee  ddii  iinnffoorrmmaazziioonnii  iinn  rreettee  xx        xx  
aa))  AAcccceessssii  nnoonn  aauuttoorriizzzzaattii  aa  llooccaallii  ee//oo  rreeppaarrttii  aadd  aacccceessssoo  rriissttrreettttoo  xx        xx  
bb))  AAssppoorrttaazziioonnee  ee  ffuurrttoo  ddii  ssttrruummeennttii  ccoonntteenneennttii  ddaattii  xx        xx  
cc))  EEvveennttii  ddiissttrruuttttiivvii,,  nnaattuurraallii  oo  aarrttiiffiicciiaallii  ((ssiissmmii,,  ssccaarriicchhee    aattmmoossffeerriicchhee,,  
iinncceennddii,,  aallllaaggaammeennttii,,  ccoonnddiizz..  aammbbiieennttaallii  eecccc..)),,  ddoolloossii,,  aacccciiddeennttaallii  oo  
ddoovvuuttii  aadd  iinnccuurriiaa  

xx        xx  

dd))  GGuuaassttoo  aaii  ssiisstteemmii  ccoommpplleemmeennttaarrii  ((iimmpp..    eelleettttrriiccoo,,  cclliimmaattiizzzz))  xx        xx  

33..  
AAllttrrii  EEvveennttii  

ee))  EErrrroorrii  uummaannii  nneellllaa  ggeessttiioonnee  ffiissiiccaa  ddeellllaa  ssiiccuurreezzzzaa    xx        xx  
  

TTAABBEELLLLAA  44    --  MMiissuurree  ddii  ssiiccuurreezzzzaa  aaddoottttaattee  oo  pprrooppoossttee  

  

TTAABBEELLLLAA  55  --  CCrriitteerrii  ee  pprroocceedduurree  ppeerr  iill  ssaallvvaattaaggggiioo  ee  tteemmppii  ddii    rriipprriissttiinnoo  ddeeii  ddaattii  

  
 

DDeessccrriizziioonnee  ssiinntteettiiccaa  ddeell  ttrraattttaammeennttoo  NNaattuurraa  ddeeii  ddaattii  
ttrraattttaattii  

AAllttrree  ssttrruuttttuurree  cchhee  
ccoonnccoorrrroonnoo  aall  
ttrraattttaammeennttoo  

IIddeennttiiffiiccaattiivvoo  
ddeell  

ttrraattttaammeennttoo  
AAttttiivviittàà  ssvvoollttaa  CCaatteeggoorriiee  ddii  iinntteerreessssaattii  SSeennss..  GGiiuudd..  IInntt..  EEsstt..  

IIAANNSSVV000011  vviiggiillaannzzaa  iiggiieenniiccoo  ssaanniittaarriiaa    uutteennttii      xx  xx    
IIAANNSSVV  000022  iinnddaaggiinnii  eeppiiddeemmiioollooggiicchhee  uutteennttii  xx    xx  xx  

BBaannccaa  ddaattii  IInntteerrccoonnnneessssiioonnee      IIddeennttiiffiiccaattiivvoo  
ddeell  

ttrraattttaammeennttoo  ccaarrttaacceeaa  mmaaggnneettiiccaa  
UUbbiiccaazziioonnee  PPrroocceedduurree  UUttiilliizzzzaattee  

((NNoommee  SSooffttwwaarree))  IInntteerrnneett  IInnttrraanneett  
IIAANNSSVV  000011AA    
IIAANNSSVV  000022AA  xx    sseeddii        

IIAANNSSVV  000011BB    
IIAANNSSVV  000022BB    xx  sseerrvveerr  ssooffttwwaarree  ddeeddiiccaattoo    xx  

IIddeennttiiffiiccaattiivvoo  ddeell  
  ttrraattttaammeennttoo    

RRiisscchhii  
iinnddiivviidduuaattii      MMiissuurree  eessiisstteennttii    TTiippoollooggiiaa  ddii  mmiissuurree    cchhee  ssii  pprrooppoonnggoonnoo      

IIAANNSSVV  000011    IIAANNSSVV  000022  33aa  ccoonnttrroolllloo  aacccceessssoo  aaii  llooccaallii      

LLuuooggoo  ddii  ccuussttooddiiaa  
ddeellllee  ccooppiiee    IInnccaarriiccaattoo  ddeell  ssaallvvaattaaggggiioo  IIddeennttiiffiiccaattiivvoo  

ddeell  
ttrraattttaammeennttoo  

PPrroocceedduurree  ppeerr  iill  ssaallvvaattaaggggiioo    ddaattii    
SSeerrvveerr  AArrcchhiivviioo  SSttrruuttttuurraa  

IInntteerrnnaa  
SSoocciieettàà  
eesstteerrnnaa    PPeerrssoonnaa  

TTeemmppii    ddii  
rriipprriissttiinnoo  ddaattii  

IIAANNSSVV  000011AA    
IIAANNSSVV  000022AA  ffoottoorrpprroodduuzziioonnee    xx      

IIAANNSSVV  000011BB    
IIAANNSSVV  000022BB  bbaacckkuupp  aauuttoommaattiiccoo  ee  mmaaggnneettiiccoo    xx  xx      

iinnccaarriiccaattoo  iimmmmeeddiiaattoo  
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S.C. Igiene degli Alimenti di Origine Animale 

 

Ubicazione: Piazzale Amburgo, 1 Savona. sedi decentrate: via Dalmazia 90C Albenga, Via della Pineta, 22 Finale Ligure. 
 

Descrizione dei compiti istituzionali:  controllo igienico-sanitario delle derrate alimentari di origine animale nelle fasi di 
produzione, trasformazione, deposito, distribuzione, commercializzazione e somministrazione collettiva, vigilanza sanitaria 
sull’igiene delle strutture, dei locali, delle attrezzature, del personale e dei materiali destinati a venire a contatto con gli 
alimenti, sorveglianza epidemiologica delle malattie a valenza zoonosica e delle tossinfezioni derivanti dal consumo di 
alimenti di origine animale, monitoraggio dei livelli di contaminazione degli alimenti di origine animale da metalli pesanti, 
fitofarmaci, radionuclidi, medicinali veterinari lecitamente ed illecitamente somministrati, promotori di crescita ed altre 
sostanze xenobiotiche, educazione sanitaria degli operatori e dei consumatori in tema di igiene degli alimenti di origine 
animale, repressione delle frodi e delle sofisticazioni alimentari accertate per iniziativa propria o per delega dell’autorità 
giudiziaria. 
 

Trattamenti dati effettuati: 1) atti  di polizia giudiziaria  2) sorveglianza epidemiologica tossinfezioni alimentari  3) anagrafe 
industrie alimentari 4) atti di polizia amministrativa 
 

5TABELLA 1  -  Elenco dei trattamenti aventi ad oggetto dati sensibili o giudiziari 

 

TABELLA 2 - Strumenti utilizzati 

 

TABELLA 3  - Analisi dei rischi potenziali 
Impatto sulla sicurezza dei dati  e 

gravità stimata: Rischi potenziali SI NO 
alta media  bassa 

a) Sottrazione di credenziali di autenticazione xx      x 
b) Carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria xx      x 
c) Comportamenti sleali o fraudolenti xx      x 
d) Errore materiale xx     x  

1. 
Comportamenti  
degli operatori 

e) Altro:    xx     
a) Azione di virus informatici o di programmi suscettibili di recare 
danno   xx     

b) Spamming o tecniche di sabotaggio   xx     
c) Malfunzionamento, indisponibilità o degrado degli strumenti   xx     
d) Accessi esterni non autorizzati   xx     
e) Intercettazione di informazioni in rete   xx     

2. 
Eventi relativi  
agli strumenti   

f) Altro:    xx     
a) Accessi non autorizzati a locali e/o reparti ad accesso ristretto   xx        
b) Asportazione e furto di strumenti contenenti dati xx        xx  
c) Eventi distruttivi, naturali o artificiali (sismi, scariche  atmosferiche, 
incendi, allagamenti, condiz. ambientali ecc.), dolosi, accidentali o 
dovuti ad incuria 

xx      xx    

d) Guasto ai sistemi complementari (imp.  elettrico, climatizz) xx      xx    
e) Errori umani nella gestione fisica della sicurezza  xx      x 

3. 
Altri Eventi 

f) Altro:         
 

TABELLA 4  - Misure di sicurezza adottate o proposte 

  
 

Descrizione sintetica del trattamento Natura dei dati 
trattati 

Altre strutture che 
concorrono al 
trattamento 

Identificativo 
del 

trattamento 
Attività svolta Categorie di interessati Sens. Giud. Int. Est. 

IAASV 001 atti di polizia giudiziaria operatori del settore alimentare 
soggetti a controllo ufficiale  x           

IAASV 002 sorveglianza epidemiologica 
tossinfezioni alimentari 

utenti  coinvolti in episodi tossinfettivi x    

IAASV 004 atti di polizia amministrativa operatori del settore alimentare 
soggetti a controllo ufficiale  x   

Banca dati Interconnessione   Identificativo 
del 

trattamento cartacea magnetica 
Ubicazione Procedure Utilizzate 

(Nome Software) Internet Intranet 
IAASV 001 x     
IAASV 002 x     
IAASV 004 x  

sede 
   

IIddeennttiiffiiccaattiivvoo  
ddeell  

  ttrraattttaammeennttoo    
RRiisscchhii  

iinnddiivviidduuaattii      MMiissuurree  eessiisstteennttii    TTiippoollooggiiaa  ddii  mmiissuurree    cchhee  ssii  pprrooppoonnggoonnoo      

DDaa  IIAAAASSVV000011      aa      
IIAAAASSVV000044  

33ee  llooccaallii  aadd  aacccceessssoo  aauuttoorriizzzzaattoo  ee  rriissttrreettttoo  cchhiiuussii  cchhiiuussuurraa  
aa  cchhiiaavvee  ddeeggllii  aarrmmiiddii  aarrcchhiivviioo    ssiisstteemmaa  aannttiinncceennddiioo  

aallllaarrmmee    aannttiiffuurrttoo  aarrmmaaddii  iiggnniiffuugghhii  pprrootteezziioonnee  
aallllaaggaammeennttoo  ccoonnddiizziioonnaammeennttoo  aammbbiieennttaallee  
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SS..CC..    IIggiieennee  ee  SSaanniittàà  PPuubbbblliiccaa  
  

UUbbiiccaazziioonnee::  SSaavvoonnaa,,  vviiaa  CCoollllooddii  1133  ((AAmmbbiittoo  44))  ––  CCaarrccaarree,,  vviiaa  GGaarriibbaallddii  112255  ((AAmmbbiittoo  33))  ––  LLooaannoo,,  vviiaa  SStteellllaa  3366  
((AAmmbbiittoo  22))  ––  AAllbbeennggaa,,  vviiaa  TTrriieessttee  5544  ((AAmmbbiittoo  11))  

  

DDeessccrriizziioonnee  ddeeii  ccoommppiittii  iissttiittuuzziioonnaallii::  RRiillaasscciioo  ppaarreerrii  tteeccnniiccii,,  vviiggiillaannzzaa  iiggiieenniiccoo  ssaanniittaarriiaa,,  iinnddaaggiinnii  eeppiiddeemmiioollooggii--
cchhee,,    nnoottiizziiee  ddii  rreeaattoo,,  aacccceerrttaammeennttii  mmeeddiiccoo  ––  lleeggaallii,,  vvaacccciinnaazziioonnii..  
  

TTrraattttaammeennttii  ddaattii  eeffffeettttuuaattii::  11))  aacccceerrttaammeennttii  ccoommmmiissssiioonnii  iinnvvaalliiddii  cciivviillii,,  ll..  110044//9922,,  ll..  6688//9999  22))  aacccceerrttaammeennttii  
ccoommmmiissssiioonnee  mmeeddiiccaa  llooccaallee  ppeerr  iill  rriillaasscciioo  ppaatteennttii  ddii  gguuiiddaa  33))cceerrttiiffiiccaazziioonnii  mmeeddiiccoo  lleeggaallii  vvaacccciinnaazziioonnii  
44))rreellaazziioonnii  ddii  ssoopprraalllluuooggoo  aa  sseegguuiittoo  ddii  eessppoossttii,,  iinnccoonnvveenniieennttii  oo  ppeerr  iill  rriillaasscciioo  ddii  aattttii  aauuttoorriizzzzaattiivvii  
  55))ppaarreerrii  eeddiilliizzii  iinnddaaggiinnii  eeppiiddeemmiioollooggiicchhee,,  pprrooffiillaassssii  mmaallaattttiiee  iinnffeettttiivvee66))  iissttrruuttttoorriiaa  ppeerr  rriiccoonnoosscciimmeennttoo  iinnddeennnniizzzzoo  
eexx  ll..  221100//9922  ee77))  ggeessttiioonnee  rreeggiissttrroo  mmoorrttaalliittàà  lliiqquuiiddaazziioonnee  
  

TTAABBEELLLLAA  11    --    EElleennccoo  ddeeii  ttrraattttaammeennttii  aavveennttii  aadd  ooggggeettttoo  ddaattii  sseennssiibbiillii  oo  ggiiuuddiizziiaarrii  
  

  
TTAABBEELLLLAA  22  --  SSttrruummeennttii  uuttiilliizzzzaattii  

  

TTAABBEELLLLAA  33    --  AAnnaalliissii  ddeeii  rriisscchhii  ppootteennzziiaallii  
IImmppaattttoo  ssuullllaa  ssiiccuurreezzzzaa  ddeeii  ddaattii    ee  ggrraavviittàà  

ssttiimmaattaa::  RRiisscchhii  ppootteennzziiaallii  SSII  NNOO  
aallttaa  mmeeddiiaa    bbaassssaa  

aa))  SSoottttrraazziioonnee  ddii  ccrreeddeennzziiaallii  ddii  aauutteennttiiccaazziioonnee  XX        XX  
bb))  CCaarreennzzaa  ddii  ccoonnssaappeevvoolleezzzzaa,,  ddiissaatttteennzziioonnee  oo  iinnccuurriiaa  XX        XX  
cc))  CCoommppoorrttaammeennttii  sslleeaallii  oo  ffrraauuddoolleennttii  XX        XX  

11..  
CCoommppoorrttaammeennttii    
ddeeggllii  ooppeerraattoorrii  

dd))  EErrrroorree  mmaatteerriiaallee  XX        XX  
aa))  AAzziioonnee  ddii  vviirruuss  iinnffoorrmmaattiiccii  oo  ddii  pprrooggrraammmmii  ssuusscceettttiibbiillii  ddii  
rreeccaarree  ddaannnnoo  XX        XX  

bb))  SSppaammmmiinngg  oo  tteeccnniicchhee  ddii  ssaabboottaaggggiioo  XX        XX  
cc))  MMaallffuunnzziioonnaammeennttoo,,  iinnddiissppoonniibbiilliittàà  oo  ddeeggrraaddoo  ddeeggllii  ssttrruummeennttii  XX      XX    
dd))  AAcccceessssii  eesstteerrnnii  nnoonn  aauuttoorriizzzzaattii  XX        XX  

22..  
EEvveennttii  rreellaattiivvii    
aaggllii  ssttrruummeennttii      

ee))  IInntteerrcceettttaazziioonnee  ddii  iinnffoorrmmaazziioonnii  iinn  rreettee  XX        XX  
aa))  AAcccceessssii  nnoonn  aauuttoorriizzzzaattii  aa  llooccaallii  ee//oo  rreeppaarrttii  aadd  aacccceessssoo  
rriissttrreettttoo  XX        XX  

bb))  AAssppoorrttaazziioonnee  ee  ffuurrttoo  ddii  ssttrruummeennttii  ccoonntteenneennttii  ddaattii  XX        XX  
cc))  EEvveennttii  ddiissttrruuttttiivvii,,  nnaattuurraallii  oo  aarrttiiffiicciiaallii  ((ssiissmmii,,  ssccaarriicchhee    
aattmmoossffeerriicchhee,,  iinncceennddii,,  aallllaaggaammeennttii,,  ccoonnddiizz..  aammbbiieennttaallii  eecccc..)),,  
ddoolloossii,,  aacccciiddeennttaallii  oo  ddoovvuuttii  aadd  iinnccuurriiaa  

XX        XX  

dd))  GGuuaassttoo  aaii  ssiisstteemmii  ccoommpplleemmeennttaarrii  ((iimmpp..    eelleettttrriiccoo,,  cclliimmaattiizzzz))  XX        XX  

33..  
AAllttrrii  EEvveennttii  

ee))  EErrrroorrii  uummaannii  nneellllaa  ggeessttiioonnee  ffiissiiccaa  ddeellllaa  ssiiccuurreezzzzaa    XX        XX  
  

DDeessccrriizziioonnee  ssiinntteettiiccaa  ddeell  ttrraattttaammeennttoo  NNaattuurraa  ddeeii  ddaattii  
ttrraattttaattii  

AAllttrree  ssttrruuttttuurree  cchhee  
ccoonnccoorrrroonnoo  aall  

ttrraattttaammeennttoo  
IIddeennttiiffiiccaattiivvoo  

ddeell    
ttrraattttaammeennttoo  AAttttiivviittàà  ssvvoollttaa  CCaatteeggoorriiee  ddii  

iinntteerreessssaattii  SSeennss..  GGiiuudd..  IInntt..  EEsstt..  

IISSPPSSVV000011  aacccceerrttaammeennttii  ccoommmmiissssiioonnii  iinnvvaalliiddii  cciivviillii,,  ll..  110044//9922,,  ll..  6688//9999  UUtteennttii    xx      xx  

IISSPPSSVV  000022  aacccceerrttaammeennttii  ccoommmmiissssiioonnee  mmeeddiiccaa  llooccaallee  ppeerr  iill  rriillaasscciioo  ppaatteennttii  ddii  
gguuiiddaa  xx      xx  

IISSPPSSVV  000033  cceerrttiiffiiccaazziioonnii  mmeeddiiccoo  lleeggaallii  xx      xx  
IISSPPSSVV  000044  vvaacccciinnaazziioonnii  xx      xx  

IISSPPSSVV  000055  rreellaazziioonnii  ddii  ssoopprraalllluuooggoo  aa  sseegguuiittoo  ddii  eessppoossttii,,  iinnccoonnvveenniieennttii  oo  ppeerr  iill  
rriillaasscciioo  ddii  aattttii  aauuttoorriizzzzaattiivvii  xx  xx    xx  

IISSPPSSVV  000066  ppaarreerrii  eeddiilliizzii  xx      xx  
IISSPPSSVV  000077  iinnddaaggiinnii  eeppiiddeemmiioollooggiicchhee,,  pprrooffiillaassssii  mmaallaattttiiee  iinnffeettttiivvee  xx    xx  xx  
IISSPPSSVV  000088  iissttrruuttttoorriiaa  ppeerr  rriiccoonnoosscciimmeennttoo  iinnddeennnniizzzzoo  eexx  ll..  221100//9922  ee  lliiqquuiiddaazziioonnee  xx    xx  xx  
IISSPPSSVV  000099  ggeessttiioonnee  rreeggiissttrroo  mmoorrttaalliittàà  

  
  
  
  
  

uutteennttii  

xx    xx  xx  

BBaannccaa  ddaattii  IInntteerrccoonnnneessssiioonnee      IIddeennttiiffiiccaattiivvoo  
ddeell  ttrraattttaammeennttoo  

ccaarrttaacceeaa  mmaaggnneettiiccaa  
UUbbiiccaazziioonnee  PPrroocceedduurree  UUttiilliizzzzaattee  

((NNoommee  SSooffttwwaarree))  
IInntteerrnneett  IInnttrraanneett  

IISSPPSSVV  000011  xx  xx  ss..cc..ssiiaa//ss..cc..  iisspp  ooaassiiss    xx  
IISSPPSSVV  000022  xx  xx  ss..cc..  iisspp      xx  
IISSPPSSVV  000033  xx    ss..cc..  iisspp        

IISSPPSSVV  000044  xx  xx  ss..cc..  iisspp//ss..cc..  
ccoonnssuullttoorriiaallee  ssaa44iippvvaa    xx  

IISSPPSSVV  000055  xx  xx  ss..cc..  iisspp  ffoogglliioo  eelleettttrroonniiccoo      
IISSPPSSVV  000066  xx  xx  ss..cc..  iisspp  aacccceessss      
IISSPPSSVV  000077  xx  xx  ss..cc..  iisspp  ssiimmii  xx    
IISSPPSSVV  000088  xx  xx  ss..cc..  iisspp  ffoogglliioo  eelleettttrroonniiccoo      
IISSPPSSVV  000099  xx    ss..cc..  iisspp        
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TTAABBEELLLLAA  44    --  MMiissuurree  ddii  ssiiccuurreezzzzaa  aaddoottttaattee  oo  pprrooppoossttee  

  
  
TTAABBEELLLLAA  55  --  CCrriitteerrii  ee  pprroocceedduurree  ppeerr  iill  ssaallvvaattaaggggiioo  ee  tteemmppii  ddii    rriipprriissttiinnoo  ddeeii  ddaattii  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

IIddeennttiiffiiccaattiivvoo  
ddeell  

  ttrraattttaammeennttoo    

RRiisscchhii  
iinnddiivviidduuaattii      MMiissuurree  eessiisstteennttii    TTiippoollooggiiaa  ddii  mmiissuurree    cchhee  ssii  

pprrooppoonnggoonnoo      

DDaa  IISSPPSSVV  000011AA  IISSPPSSVV  000044  22cc--  33aa  ccoonnttrroolllloo  aacccceessssoo  aaii  llooccaallii    ppaasssswwoorrdd  ee  aannttiivviirruuss    

LLuuooggoo  ddii  ccuussttooddiiaa  ddeellllee  
ccooppiiee    IInnccaarriiccaattoo  ddeell  ssaallvvaattaaggggiioo  IIddeennttiiffiiccaattiivvoo  

ddeell  
ttrraattttaammeennttoo  

PPrroocceedduurree  ppeerr  iill  
ssaallvvaattaaggggiioo    ddaattii    SSeerrvveerr  AArrcchhiivviioo  SSttrruuttttuurraa  

IInntteerrnnaa  
SSoocciieettàà  
eesstteerrnnaa    PPeerrssoonnaa  

TTeemmppii    ddii  
rriipprriissttiinnoo  ddaattii  

IISSPPSSVV  000011  sseerrvveerr  --dduupplliicc..  ccaarrttaacceeaa  xx  xx        
IISSPPSSVV  000022  ssuupp..mmaaggnneettiiccoo    ccaarrttaacceeaa  xx  xx        
IISSPPSSVV  000033  ccaarrttaacceeaa    xx        
IISSPPSSVV  000044  sseerrvveerr  --dduupplliicc..  ccaarrttaacceeaa  xx  xx        
IISSPPSSVV  000055  ssuupp..mmaaggnneettiiccoo    ccaarrttaacceeaa    xx        
IISSPPSSVV  000066  ssuupp..mmaaggnneettiiccoo    ccaarrttaacceeaa    xx        
IISSPPSSVV  000077  sseerrvveerr  --dduupplliicc..  ccaarrttaacceeaa  xx  xx        
IISSPPSSVV  000088  ssuupp..mmaaggnneettiiccoo    ccaarrttaacceeaa    xx        
IISSPPSSVV  000099  ccaarrttaacceeaa    xx      

iinnccaarriiccaattoo  
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SS..CC..    PPrreevveennzziioonnee  ee  SSiiccuurreezzzzaa  nneeggllii  AAmmbbiieennttii  ddii  LLaavvoorroo  

  

UUbbiiccaazziioonnee::  VViiaa  CCoollllooddii  1133,,  SSaavvoonnaa;;  VViiaa  GGaarriibbaallddii  112255,,  CCaarrccaarree;;  VViiaa  SStteellllaa,,  3366  LLooaannoo;;  VViiaa  TTrriieessttee,,  5544  AAllbbeennggaa..  
  

DDeessccrriizziioonnee  ddeeii  ccoommppiittii  iissttiittuuzziioonnaallii::  vviiggiillaannzzaa  ee  pprroommoozziioonnee  ssuullll’’aapppplliiccaazziioonnee  ee  ssuull  rriissppeettttoo  ddeelllloo  nnoorrmmee  ddii  lleeggggee  
rreellaattiivvee  aallllaa  pprreevveennzziioonnee  ddeeggllii  iinnffoorrttuunnii  eedd  aall  mmiigglliioorraammeennttoo  ddeellllaa  ssiiccuurreezzzzaa  nneeggllii  aammbbiieennttii  ddii  llaavvoorroo..  
  

TTrraattttaammeennttii  ddaattii  eeffffeettttuuaattii::  11))ggeessttiioonnee  bbaannccaa  ddaattii    ((ppeerrssoonnaallii  sseennssiibbiillii  ee  ggiiuuddiizziiaarrii  ddeeii  ttiittoollaarrii  ddii  iimmpprreessee  ((aanncchhee  
iinnddiivviidduuaallii))  eesseerrcceennttii  aattttiivviittàà  llaavvoorraattiivvee  ccoonn  ppeerrssoonnaallee  ddiippeennddeennttee  22))  ggeessttiioonnee  bbaannccaa  ddaattii  ddii  ssooggggeettttii  ccoonn  
qquuaalliiffiicchhee  pprrooffeessssiioonnaallii  ccoonnnneessssee  aadd  aattttiivviittàà  llaavvoorraattiivvee..  
  

TTAABBEELLLLAA  11    --    EElleennccoo  ddeeii  ttrraattttaammeennttii  aavveennttii  aadd  ooggggeettttoo  ddaattii  sseennssiibbiillii  oo  ggiiuuddiizziiaarrii  

  

TTAABBEELLLLAA  22  --  SSttrruummeennttii  uuttiilliizzzzaattii  

  
TTAABBEELLLLAA  33    --  AAnnaalliissii  ddeeii  rriisscchhii  ppootteennzziiaallii  

IImmppaattttoo  ssuullllaa  ssiiccuurreezzzzaa  ddeeii  ddaattii    ee  
ggrraavviittàà  ssttiimmaattaa::  RRiisscchhii  ppootteennzziiaallii  SSII  NNOO  

aallttaa  mmeeddiiaa    bbaassssaa  
aa))  SSoottttrraazziioonnee  ddii  ccrreeddeennzziiaallii  ddii  aauutteennttiiccaazziioonnee  xx        xx  
bb))  CCaarreennzzaa  ddii  ccoonnssaappeevvoolleezzzzaa,,  ddiissaatttteennzziioonnee  oo  iinnccuurriiaa  xx        xx  
cc))  CCoommppoorrttaammeennttii  sslleeaallii  oo  ffrraauuddoolleennttii    xx        

11..  
CCoommppoorrttaammeennttii    
ddeeggllii  ooppeerraattoorrii  

dd))  EErrrroorree  mmaatteerriiaallee  xx      xx    
aa))  AAzziioonnee  ddii  vviirruuss  iinnffoorrmmaattiiccii  oo  ddii  pprrooggrraammmmii  ssuusscceettttiibbiillii  ddii  rreeccaarree  
ddaannnnoo  xx        xx  

bb))  SSppaammmmiinngg  oo  tteeccnniicchhee  ddii  ssaabboottaaggggiioo  xx        xx  
cc))  MMaallffuunnzziioonnaammeennttoo,,  iinnddiissppoonniibbiilliittàà  oo  ddeeggrraaddoo  ddeeggllii  ssttrruummeennttii  xx      xx    
dd))  AAcccceessssii  eesstteerrnnii  nnoonn  aauuttoorriizzzzaattii  xx          

22..  
EEvveennttii  rreellaattiivvii    
aaggllii  ssttrruummeennttii      

ee))  IInntteerrcceettttaazziioonnee  ddii  iinnffoorrmmaazziioonnii  iinn  rreettee  xx        xx  
aa))  AAcccceessssii  nnoonn  aauuttoorriizzzzaattii  aa  llooccaallii  ee//oo  rreeppaarrttii  aadd  aacccceessssoo  
rriissttrreettttoo  xx        xx  

bb))  AAssppoorrttaazziioonnee  ee  ffuurrttoo  ddii  ssttrruummeennttii  ccoonntteenneennttii  ddaattii  xx        xx  
cc))  EEvveennttii  ddiissttrruuttttiivvii,,  nnaattuurraallii  oo  aarrttiiffiicciiaallii  ((ssiissmmii,,  ssccaarriicchhee    
aattmmoossffeerriicchhee,,  iinncceennddii,,  aallllaaggaammeennttii,,  ccoonnddiizz..  aammbbiieennttaallii  eecccc..)),,  
ddoolloossii,,  aacccciiddeennttaallii  oo  ddoovvuuttii  aadd  iinnccuurriiaa  

xx        xx  

dd))  GGuuaassttoo  aaii  ssiisstteemmii  ccoommpplleemmeennttaarrii  ((iimmpp..    eelleettttrriiccoo,,  cclliimmaattiizzzz))  xx        xx  

33..  
AAllttrrii  EEvveennttii  

ee))  EErrrroorrii  uummaannii  nneellllaa  ggeessttiioonnee  ffiissiiccaa  ddeellllaa  ssiiccuurreezzzzaa    xx        xx  
  

TTAABBEELLLLAA  44    --  MMiissuurree  ddii  ssiiccuurreezzzzaa  aaddoottttaattee  oo  pprrooppoossttee  

  

TTAABBEELLLLAA  55  --  CCrriitteerrii  ee  pprroocceedduurree  ppeerr  iill  ssaallvvaattaaggggiioo  ee  tteemmppii  ddii    rriipprriissttiinnoo  ddeeii  ddaattii  

  
  

DDeessccrriizziioonnee  ssiinntteettiiccaa  ddeell  ttrraattttaammeennttoo  NNaattuurraa  ddeeii  ddaattii  
ttrraattttaattii  

AAllttrree  ssttrruuttttuurree  cchhee  
ccoonnccoorrrroonnoo  aall  
ttrraattttaammeennttoo  

IIddeennttiiffiiccaattiivvoo  
ddeell  

ttrraattttaammeennttoo  
AAttttiivviittàà  ssvvoollttaa  CCaatteeggoorriiee  ddii  iinntteerreessssaattii  SSeennss..  GGiiuudd..  IInntt..  EEsstt..  

PPSSLLSSVV  000011  ggeessttiioonnee    bbaannccaa  ddaattii    ttiittoollaarrii  ddii  iimmpprreessee      
ccoonn  ppeerrssoonnaallee  ddiippeennddeennttee  xx  xx  xx    

PPSSLLSSVV  000022  

ggeessttiioonnee  bbaannccaa  ddaattii      ssooggggeettttii  ccoonn  
qquuaalliiffiicchhee  pprrooffeessssoonnaallii  ccoonnnneessssee  aadd  
aattttiivviittàà  llaavvoorraattiivvee  
  

iimmpprreennddiittoorrii  llaavvoorraattoorrii  
eedd  aarrttiiggiiaannii..  xx  xx  xx    

BBaannccaa  ddaattii  IInntteerrccoonnnneessssiioonnee      IIddeennttiiffiiccaattiivvoo  
ddeell  

ttrraattttaammeennttoo  ccaarrttaacceeaa  mmaaggnneettiiccaa  
UUbbiiccaazziioonnee  PPrroocceedduurree  UUttiilliizzzzaattee  

((NNoommee  SSooffttwwaarree))  IInntteerrnneett  IInnttrraanneett  
PPSSLLSSVV  000011  xx  xx  xx  xx  
PPSSLLSSVV  000022  xx  xx  sseeddii  ddii  sseerrvviizziioo  ssooffttwwaarree  ddeeddiiccaattii  xx  xx  

IIddeennttiiffiiccaattiivvoo  
ddeell  

  ttrraattttaammeennttoo    

RRiisscchhii  
iinnddiivviidduuaattii      MMiissuurree  eessiisstteennttii    TTiippoollooggiiaa  ddii  mmiissuurree    cchhee  ssii  pprrooppoonnggoonnoo      

11dd  ccoonnttrroollllii  iinnccrroocciiaattii      
22aa  22cc  aannttiivviirruuss  ppaasssswwoorrdd      aaggggiioorrnnaammeennttoo  pprrooggrraammmmii  aannttiivviirruuss  PPSSLLSSVV  000011  

PPSSLLSSVV  000022  
33ee  cchhiiuussuurraa  uuffffiiccii  aa  cchhiiaavvee  ee  ppcc    

LLuuooggoo  ddii  ccuussttooddiiaa  ddeellllee  
ccooppiiee    IInnccaarriiccaattoo  ddeell  ssaallvvaattaaggggiioo  IIddeennttiiffiiccaattiivvoo  

ddeell  
ttrraattttaammeennttoo  

PPrroocceedduurree  ppeerr  iill  
ssaallvvaattaaggggiioo    ddaattii    SSeerrvveerr  AArrcchhiivviioo  SSttrruuttttuurraa  IInntteerrnnaa  SSoocciieettàà  eesstteerrnnaa    PPeerrssoonnaa  

TTeemmppii    ddii  rriipprriissttiinnoo  
ddaattii  

PPSSLL  SSVV  000011  PPSSLL  
SSVV      000022  bbaacckkccooppyy  ee  ccaarrttaacceeoo  xx  xx      iinnccaarriiccaattoo    sseettttiimmaannaallee  
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SS..CC..  SSaanniittàà  AAnniimmaallee  ee  IIggiieennee  ddeeggllii  AAlllleevvaammeennttii  
  

UUbbiiccaazziioonnee::  SSeeddee  PPiiaazzzzaallee  AAmmbbuurrggoo,,  11SSaavvoonnaa;;  SSeeddii  ppeerriiffeerriicchhee::  LLooccaalliittàà  EEnneessii,,  55  AAllbbeerrggaa;;  VViiaa  ddeellllaa  PPiinneettaa,,  2222  
FFiinnaallee  LLiigguurree;;  VViiaa  ddeell  CCoolllleeggiioo,,  1188  CCaarrccaarree..  

  

DDeessccrriizziioonnee  ddeeii  ccoommppiittii  iissttiittuuzziioonnaallii::  ttuutteellaa  ddeellllaa  ssaalluuttee  uummaannaa  iinn  rreellaazziioonnee  aaii  pprroobblleemmii  iiggiieenniiccoo--ssaanniittaarrii  
ddeerriivvaannttii  ddaaggllii  aanniimmaallii  ,,ttuutteellaa  ssaanniittaarriiaa  ddeeggllii  aalllleevvaammeennttii  iinn  pprroodduuzziioonnee  zzooootteeccnniiccaa  ddaallllee  mmaallaattttiiee  iinnffeettttiivvee  eedd  
iinnffeessttiivvee  aa  ccaarraatttteerree  ddiiffffuussiivvoo  ,,ccoonnttrroolllloo  ddeellll''iiggiieennee  ddeellllee  pprroodduuzziioonnii  zzooootteeccnniicchhee,,  aattttrraavveerrssoo  llaa  vviiggiillaannzzaa  
ssuullll''aalliimmeennttaazziioonnee  aanniimmaallee,,  ssuullllaa  rriipprroodduuzziioonnee,,  ssuullll''iimmppiieeggoo  ddeell  ffaarrmmaaccoo  vveetteerriinnaarriioo  ee  ssuullllaa  pprroodduuzziioonnee  
llaatttteeaa,,ttuutteellaa  ddeell  bbeenneesssseerree  aanniimmaallee  ttrraammiittee  llaa  vveerriiffiiccaa  ddeellll''iiddoonneeiittàà  ddeeii  rriiccoovveerrii,,  ddeeii  ssiisstteemmii  ddii  aalllleevvaammeennttoo  ee  
ddeellllee  mmooddaalliittàà  ddii  ttrraassppoorrttoo  ddeeggllii  aanniimmaallii  iinn  ssffrruuttttaammeennttoo  zzooootteeccnniiccoo,,  ddeell  rriissppeettttoo  ddeellllee  eessiiggeennzzee  eettoollooggiicchhee  ee  
ffiissiioollooggiicchhee  ddeeggllii  aanniimmaallii  ffaammiilliiaarrii  nnoonncchhéé  eedduuccaazziioonnee  ssaanniittaarriiaa  ddeeggllii  ooppeerraattoorrii;;  ttuutteellaa  ddeellll''aammbbiieennttee  aattttrraavveerrssoo  
llaa  vviiggiillaannzzaa  ssuullllaa  rraaccccoollttaa  ee  lloo  ssmmaallttiimmeennttoo  ddeellllee  ddeeiieezziioonnii  zzooootteeccnniicchhee  ee  ddeeii  rriiffiiuuttii  ddii  oorriiggiinnee  aanniimmaallee,,  ee  llaa  
rriimmoozziioonnee  ddeeggllii  iinnccoonnvveenniieennttii  iiggiieenniiccoo  ssaanniittaarrii  iinnddoottttii  ddaaggllii  aanniimmaallii  ,,ggeessttiioonnee  ddeeii  ppiiaannii  ddii  pprreevveennzziioonnee  ddeell  
rraannddaaggiissmmoo  ee  ddeell  ssiinnaannttrrooppiissmmoo,,  pprreevveennzziioonnee  ddeellllee  mmaallaattttiiee  aa  ccaarraatttteerree  zzoooonnoossiiccoo  nneeggllii  aanniimmaallii  ddoommeessttiiccii,,  
sseellvvaattiiccii  ee  ssiinnaannttrrooppii  ttuutteellaa  ssaanniittaarriiaa  ddeellllaa  ffaauunnaa  sseellvvaattiiccaa  aauuttooccttoonnaa,,aapppplliiccaazziioonnee  ddii  nnoorrmmee  aa  ttuutteellaa  ddeeggllii  
aanniimmaallii  eessoottiiccii,,vviiggiillaannzzaa  ssuullllaa  ssppeerriimmeennttaazziioonnee  aanniimmaallee,,  eedduuccaazziioonnee  ssaanniittaarriiaa  rriivvoollttaa  aallllaa  ccoorrrreettttaa  ccoonnvviivveennzzaa  
ccoonn  ggllii  aanniimmaallii  ddoommeessttiiccii  eedd  aallllaa  iinnffoorrmmaazziioonnee  ssuuii  rriisscchhii  ccoonnnneessssii  aaii  rraannddaaggiissmmoo  ee  aall  ssiinnaannttrrooppiissmmoo..  
  

TTrraattttaammeennttii  ddaattii  eeffffeettttuuaattii::    11))aattttii  ggiiuuddiizziiaarrii,,  22))pprroocceedduurraa  ssaannzziioonnaattoorriiaa,,  33))aannaaggrraaffee  aazziieennddaallee  eedd  aanniimmaallee,,                              
                                                                                            44))  aannaaggrraaffee  ccaanniinnaa  55))  aannaaggrraaffee  aavviiccuunniiccoollaa  
  

  
TTAABBEELLLLAA  11    --    EElleennccoo  ddeeii  ttrraattttaammeennttii  aavveennttii  aadd  ooggggeettttoo  ddaattii  sseennssiibbiillii  oo  ggiiuuddiizziiaarrii  

  

  
TTAABBEELLLLAA  22  --  SSttrruummeennttii  uuttiilliizzzzaattii  

  

  
TTAABBEELLLLAA  33    --  AAnnaalliissii  ddeeii  rriisscchhii  ppootteennzziiaallii  

  
  
  

  
  
  
  
  

DDeessccrriizziioonnee  ssiinntteettiiccaa  ddeell  ttrraattttaammeennttoo  NNaattuurraa  ddeeii  
ddaattii  ttrraattttaattii  

AAllttrree  ssttrruuttttuurree  cchhee  
ccoonnccoorrrroonnoo  aall  ttrraattttaammeennttoo  

IIddeennttiiffiiccaattiivvoo  
ddeell  

ttrraattttaammeennttoo  AAttttiivviittàà  ssvvoollttaa  CCaatteeggoorriiee  ddii  iinntteerreessssaattii  SSeennss..  GGiiuudd..  IInntt..  EEsstt..  

SSAAAASSVV000011  aattttii  ggiiuuddiizziiaarrii  tteerrzzii    ssoottttooppoossttii  aadd  aattttiivviittàà  ddii  
ccoonnttrroolllloo  ee  vviiggiillaannzzaa    

  xx      
SSAAAASSVV000022  pprroocceedduurraa  ssaannzziioonnaattoorriiaa  tteerrzzii    ssooggggeettttii  aa  ssaannzziioonnee    xx      

BBaannccaa  ddaattii  IInntteerrccoonnnneessssiioonnee      IIddeennttiiffiiccaattiivvoo  
ddeell  

ttrraattttaammeennttoo  ccaarrttaacceeaa  mmaaggnneettiiccaa  
UUbbiiccaazziioonnee  PPrroocceedduurree  UUttiilliizzzzaattee  

((NNoommee  SSooffttwwaarree))  
IInntteerrnneett  IInnttrraanneett  

SSAAAASSVV000011  xx          
SSAAAASSVV000022  xx    

sseeddee  

      

iimmppaattttoo  ssuullllaa  ssiiccuurreezzzzaa  ddeeii  ddaattii    
  ee  ggrraavviittàà  ssttiimmaattaa::  rriisscchhii  ppootteennzziiaallii  ssii  nnoo  

aallttaa  mmeeddiiaa    bbaassssaa  
aa))  ssoottttrraazziioonnee  ddii  ccrreeddeennzziiaallii  ddii  aauutteennttiiccaazziioonnee  xx        xx  
bb))  ccaarreennzzaa  ddii  ccoonnssaappeevvoolleezzzzaa,,  ddiissaatttteennzziioonnee  oo  iinnccuurriiaa  xx        xx  
cc))  ccoommppoorrttaammeennttii  sslleeaallii  oo  ffrraauuddoolleennttii  xx        xx  
dd))  eerrrroorree  mmaatteerriiaallee  xx        xx  

11..  
CCoommppoorrttaammeennttii    
ddeeggllii  ooppeerraattoorrii  

ee))  aallttrroo::              
aa))  aazziioonnee  ddii  vviirruuss  iinnffoorrmmaattiiccii  oo  ddii  pprrooggrraammmmii  ssuusscceettttiibbiillii  ddii  rreeccaarree  ddaannnnoo    xx        
bb))  ssppaammmmiinngg  oo  tteeccnniicchhee  ddii  ssaabboottaaggggiioo    xx        
cc))  mmaallffuunnzziioonnaammeennttoo,,  iinnddiissppoonniibbiilliittàà  oo  ddeeggrraaddoo  ddeeggllii  ssttrruummeennttii    xx        
dd))  aacccceessssii  eesstteerrnnii  nnoonn  aauuttoorriizzzzaattii    xx        
ee))  iinntteerrcceettttaazziioonnee  ddii  iinnffoorrmmaazziioonnii  iinn  rreettee    xx        

22..  
EEvveennttii  rreellaattiivvii    
aaggllii  ssttrruummeennttii      

ff))  aallttrroo::      xx        
aa))  aacccceessssii  nnoonn  aauuttoorriizzzzaattii  aa  llooccaallii  ee//oo  rreeppaarrttii  aadd  aacccceessssoo  rriissttrreettttoo  xx        xx  
bb))  aassppoorrttaazziioonnee  ee  ffuurrttoo  ddii  ssttrruummeennttii  ccoonntteenneennttii  ddaattii  xx        xx  
cc))  eevveennttii  ddiissttrruuttttiivvii,,  nnaattuurraallii  oo  aarrttiiffiicciiaallii  ((ssiissmmii,,  ssccaarriicchhee    aattmmoossffeerriicchhee,,  
iinncceennddii,,  aallllaaggaammeennttii,,  ccoonnddiizziioonnii  aammbbiieennttaallii  eecccc..)),,  ddoolloossii,,  aacccciiddeennttaallii  oo  
ddoovvuuttii  aadd  iinnccuurriiaa  

xx      xx    

dd))  gguuaassttoo  aaii  ssiisstteemmii  ccoommpplleemmeennttaarrii  ((iimmpp..    eelleettttrriiccoo,,  cclliimmaattiizzzz))  xx      xx    

33..  
AAllttrrii  EEvveennttii  

ee))  EErrrroorrii  uummaannii  nneellllaa  ggeessttiioonnee  ffiissiiccaa  ddeellllaa  ssiiccuurreezzzzaa    XX        xx  
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TTAABBEELLLLAA  44    --  MMiissuurree  ddii  ssiiccuurreezzzzaa  aaddoottttaattee  oo  pprrooppoossttee  
  

  
  

IIddeennttiiffiiccaattiivvoo  
ddeell  

  ttrraattttaammeennttoo    

RRiisscchhii  
iinnddiivviidduuaattii      MMiissuurree  eessiisstteennttii    TTiippoollooggiiaa  ddii  mmiissuurree    cchhee  ssii  pprrooppoonnggoonnoo      

33aa  33dd  33cc  cchhiiuussuurraa  ddeeii  llooccaallii  aadd  aacccceessssoo  aauuttoorriizzzzaattoo  ee  rriissttrreettttoo  
cchhiiuussuurraa  aa  cchhiiaavvee  ddeeggllii  aarrmmaaddii  eedd  aallttrrii  aarrcchhiivvii  ssiisstteemmaa  
aannttiinncceennddiioo    

aannttiiffuurrttoorriilleevvaattoorrii  ddii  ffuummoo  ee//oo  ggaass  ee  aallllaaggaammeennttoo  
ccoonnddiizziioonnaammeennttoo  aammbbiieennttaalleeaarrmmaaddii  iiggnniiffuugghhii  
uuttiilliizzzzoo  ddii  ddiissttrruuggggii  ddooccuummeennttii  

SSAAAA  SSVV  000011  
SSAAAA  SSVV  000022  

11bb  ffoorrmmaazziioonnee  iinnccaarriiccaattii    


