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per la Formazione e Sicurezza delle provincia Reggio Calabria 
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DOMANDA DI 

PRE-ISCRIZIONE 

CORSI MACCHINE DA CANTIERE 

 

Azienda Richiedente 

Ragione Sociale_____________________________________________ P.I.________________________________________ 

Sede Legale Via n.______________________________________________________________________________________ 

Località ____________________________________ Prov._____________ e-mail___________________________________ 

C.A.P._________________ Telefono Uff.____________________Fax_____________Cellulare__________________________ 

DATI PARTECIPANTE 

COGNOME ______________________________   NOME_________________________________________________ 

NATO  A    ___________________________ IL __________ COD. FISCALE ________________________________________ 

NAZIONALITÀ______________________  RESIDENTE IN _____________________________________________________ 

PROV. _____________________ VIA ____________________________________ N° _________________________ 

 TEL. CELLULARE/ABITAZIONE __________________________________ E – MAIL ___________________________ 

Barrare con una x la casella o le caselle interessate 

  Gru a Torre     Carrelli Elevatori         (muletti)                       Escavatori 

 Gru su autocarro        Gru Mobili            Pale Caricatrici Frontali      

   PLE      Pompe Calcestruzzo          Terne 

NOTE 

 La domandina di pre-iscrizione compilata ,dovrà  essere trasmessa  all’indirizzo mail: francescachirico@scuolaedilrc.it; 
  Sarà cura del presente Ente contattare le imprese interessate  per definire  la  modalità  di iscrizione . 

 

DATA                                                                        Firma Azienda Richiedente 
 

 

Certifico che i dati e le informazioni qui riportate sono veritiere e autorizzo l’ESEFS, ai sensi del D.Lgs. 196/03, al trattamento degli stessi per le 
finalità del medesimo Ente e per l’approntamento del Corso in oggetto.  Segue informativa Privacy. 
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NOTA INFORMATIVA ALLIEVI 

AAii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..  1133    ddeell  DDllggss..  119966//0033,,  VVii  ffoorrnniiaammoo  llee  sseegguueennttii  iinnffoorrmmaazziioonnii::  

11..  IIll  ttrraattttaammeennttoo  ddeeii  ddaattii  ppeerrssoonnaallii  ddeellll’’iinntteerreessssaattoo    ffoorrnniittii  oo  ccoommuunnqquuee  aaccqquuiissiittii  ddaallll’’  EESSEEFFSS  ––  FFoorrmmaazziioonnee  ee  SSiiccuurreezzzzaa,,  èè  ffiinnaalliizzzzaattoo  

eesscclluussiivvaammeennttee  aallll’’eesspplleettaammeennttoo  ddeellllaa  GGeessttiioonnee  ddeellllaa  FFoorrmmaazziioonnee,,  AAggggiioorrnnaammeennttoo  nneell  sseettttoorree  ddeellll’’eeddiilliizziiaa  eedd  aaffffiinnii::    

--  GGeessttiioonnee  aammmmiinniissttrraattiivvaa,,  ccoonnttaabbiillee,,  ffiissccaallee  ddeell  ccoorrssoo  

--  GGeessttiioonnee  ddiiddaattttiiccaa  

--  GGeessttiioonnee  llooggiissttiiccaa  

--  CCoorrrriissppoonnddeennzzaa  iissttiittuuzziioonnaallee  

EEdd  iinnoollttrree  aaii  ffiinnii  ddeell  rriissppeettttoo  ddeellllee  nnoorrmmaattiivvee    ddii  iiggiieennee  ee  ssiiccuurreezzzzaa,,  aall  rriissppeettttoo  ddeellllee  vviiggeennttii  nnoorrmmaattiivvee  eedd  aallll’’aaggggiioorrnnaammeennttoo  ddeeii  

mmeeddeessiimmii  ddaattii..    

22..  Il ttrraattttaammeennttoo  ddeeii  ddaattii  ––  iinn  oosssseeqquuiioo  aallll’’aarrtt..  1111  ddllggss..  119966//0033  --    aavvvveerrrràà  pprreessssoo  llaa  sseeddee  ddeellll’’  EESSEEFFSS  ––  FFoorrmmaazziioonnee  ee  SSiiccuurreezzzzaa,,  ssiittoo  iinn  

8899113333  RReeggggiioo  CCaallaabbrriiaa,,  aallllaa  vviiaa  VVeecccchhiiaa  SSaann  SSppeerraattoo,,  22//AA,,    PP..  IIVVAA  8800000077551100880055  eedd  eevveennttuuaallmmeennttee    cc//oo  llee    sseeddii  ddeeggllii  oouuttssoouurrcciinngg**,,  

ccoonn  ll’’  eevveennttuuaallee  uuttiilliizzzzoo  ddii  pprroocceedduurree  aanncchhee  iinnffoorrmmaattiicchhee,,  nneeii  mmooddii  ee  nneeii  lliimmiittii  nneecceessssaarrii  ppeerr  ppeerrsseegguuiirree  llee  pprreeddeettttee  ffiinnaalliittàà,,  ddaa  ssooggggeettttii  

aallll’’uuooppoo  nnoommiinnaattii  iinnccaarriiccaattii  ee  rreessppoonnssaabbiillii  ddeell  ttrraattttaammeennttoo  ee  ppoottrràà  ccoommpprreennddeerree  aanncchhee  ii  ddaattii  ccdd  ““sseennssiibbiillii””  aaii  ssoollii  ffiinnii  eelleennccaattii  aall  ppuunnttoo  

11,,  ttrraattttaattii  iinn  ccoonnffoorrmmiittàà  aallllee  AAuuttoorriizzzzaazziioonnii  rriillaasscciiaattee  ddaall  GGaarraannttee..    

33..  IIll  ccoonnffeerriimmeennttoo  ddeeii  ddaattii  èè  oobbbblliiggaattoorriioo  ppeerr  llaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  aallllee  aattttiivviittàà  ffoorrmmaattiivvee  ee//oo  ddii  aaggggiioorrnnaammeennttoo  ee  lloo  ssvvoollggiimmeennttoo  ddeellllee  aattttiivviittàà  

iissttiittuuzziioonnaallii..  IIll  ddiinniieeggoo  ppoottrreebbbbee  ccoommppoorrttaarree  ll’’iimmppoossssiibbiilliittàà  ddeellllaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  qquuaannttoo  ssoopprraa  eennuunncciiaattoo..    FFaaccoollttaattiivvoo  ppeerr  llee  aattttiivviittàà  ddii  

mmaarrkkeettiinngg  ee//oo  ccoommmmeerrcciiaallii  ddeellll’’EEnnttee..  

44..  LL’’  EESSEEFFSS  ––  FFoorrmmaazziioonnee  ee  SSiiccuurreezzzzaa  ttrraattttaa  pprreecciippuuaammeennttee  ddaattii  iinneerreennttii  llee  aattttiivviittàà  iissttiittuuzziioonnaallii  ddeellll’’EEnnttee::  FFoorrmmaazziioonnee  eedd  aaggggiioorrnnaammeennttoo    

ddeellllee  PPeerrssoonnee  ffiissiicchhee  nneell  ccaammppoo  ddeellll’’eeddiilliizziiaa..  II  ddaattii    nnoonn  ssaarraannnnoo    ddiiffffuussii  ee//oo  cceedduuttii..  II  ddaattii  ppoottrraannnnoo  eesssseerree  ccoommuunniiccaattii  aa  tteerrzzii  ssooggggeettttii,,  

ccoommee  iill  ccoommmmeerrcciiaalliissttaa  ee  ccoonnssuulleennttii  ddeell  llaavvoorroo  eedd  eevveennttuuaallii  sseeddii  ffoorrmmaattiivvee  ddii  vvoollttaa  iinn  vvoollttaa  iiddeennttiiffiiccaattee  ––  vv..  DDPPSS,,  qquuaallii  TTiittoollaarrii  ee//oo  

RReessppoonnssaabbiillii  ddeeii  ttrraattttaammeennttii**,,  iinn  ffoorrzzaa  ddii  ssppeecciiffiiccii  aaccccoorrddii  aassssuunnttii,,  ppeerr  ffiinnaalliittàà  ccoonnttaabbiillii,,  ffiissccaallii,,  ccoonnttrriibbuuttiivvee,,  pprreevviiddeennzziiaallii  ee  ppeerr  

aaddeemmppiieerree  aallllaa  vviiggeennttee  nnoorrmmaattiivvaa..  

55..  LL’’  EESSEEFFSS  ––  FFoorrmmaazziioonnee  ee  SSiiccuurreezzzzaa  mmeetttteerràà  aa  ddiissppoossiizziioonnee  ii  ssuuooii  ddaattii  aallllee  ccoommppeetteennttii  AAuuttoorriittàà    ppeerr  ffiinnii  iissppeettttiivvii,,  iissttiittuuzziioonnaallii  ee  ccoonnttaabbiillii  

eedd  iinnoollttrree  aaddeemmppiirràà  aa  ttuuttttee  llee  pprroocceedduurree  llaavvoorriissttiicchhee,,  ffiissccaallii,,  ttrriibbuuttaarriiee,,  pprreevviiddeennzziiaallii  iinn  ootttteemmppeerraannzzaa  aallllaa  nnoorrmmaattiivvaa  vviiggeennttee,,  ccoonn  llee  

ccoommuunniiccaazziioonnii  ddoovvuuttee  eexx  lleeggee..    

66..  AAllll’’  iinntteerreessssaattoo      ssoonnoo  rriiccoonnoosscciiuuttii  ii    ddiirriittttii  ddii  ccuuii  aallll’’aarrtt..  77  ddeell  DDllggss..  119966//0033,,  ee  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  iill  ddiirriittttoo  ddii  aacccceeddeerree  aaii  pprroopprrii  ddaattii  ppeerrssoonnaallii,,  

ddii  cchhiieeddeerrnnee  llaa  rreettttiiffiiccaa,,  ll’’aaggggiioorrnnaammeennttoo  ee  llaa  ccaanncceellllaazziioonnee,,  ssee  iinnccoommpplleettii,,  eerrrroonneeii  oo  rraaccccoollttii  iinn  vviioollaazziioonnee  ddii  lleeggggee,,  nnoonncchhéé  ddii  ooppppoorrssii  

aall  ttrraattttaammeennttoo  ppeerr  mmoottiivvii  lleeggiittttiimmii,,  ccoonnttaattttaannddoo  iill  ttiittoollaarree  ddeell  ttrraattttaammeennttoo..  

77..  IIll  ttiittoollaarree  ddeell  ttrraattttaammeennttoo  èè    ll’’  EESSEEFFSS  ––  FFoorrmmaazziioonnee  ee  SSiiccuurreezzzzaa,,  ccoonn  sseeddee  iinn  8899113333  RReeggggiioo  CCaallaabbrriiaa,,  aallllaa  vviiaa  ssaann  SSppeerraattoo,,  22//AA,,    PP..  IIVVAA  

8800000077551100880055..    

88..  PPoottrreettee  ccoonnoosscceerree  ll’’eelleennccoo  ccoommpplleettoo  ddeeii  rreessppoonnssaabbiillii  ddeell  ttrraattttaammeennttoo  ddiirreettttaammeennttee  iinn  sseeddee..    

CCOONNSSEENNSSOO  

LLeettttaa  ll’’iinnffoorrmmaattiivvaa  ee  rreessoo//aa  eeddoottttoo//aa  ssuuii  ddaattii  ccdd  ““sseennssiibbiillii””  eexx  aarrtt..  44,,  lleetttt  dd))  ::  ii  ddaattii  ppeerrssoonnaallii  iiddoonneeii  aa  rriivveellaarree  ll''oorriiggiinnee  rraazzzziiaallee  eedd  

eettnniiccaa,,  llee  ccoonnvviinnzziioonnii  rreelliiggiioossee,,  ffiilloossooffiicchhee  oo  ddii  aallttrroo  ggeenneerree,,  llee  ooppiinniioonnii  ppoolliittiicchhee,,  ll''aaddeessiioonnee  aa  ppaarrttiittii,,  ssiinnddaaccaattii,,  aassssoocciiaazziioonnii  oodd  

oorrggaanniizzzzaazziioonnii  aa  ccaarraatttteerree  rreelliiggiioossoo,,  ffiilloossooffiiccoo,,  ppoolliittiiccoo  oo  ssiinnddaaccaallee,,  nnoonncchhéé  ii  ddaattii  ppeerrssoonnaallii  iiddoonneeii  aa  rriivveellaarree  lloo  ssttaattoo  ddii  ssaalluuttee  ee  llaa  vviittaa  

sseessssuuaallee;;  

--  AAccccoonnsseennttiiaammoo  aall  ttrraattttaammeennttoo  ddeeii  ddaattii..  

                                                                                                                                              DDaattaa                                                    FFiirrmmaa    

AAccccoonnsseennttiiaammoo,,  iinnoollttrree,,  aall  ttrraattttaammeennttoo  ddeeii  mmiieeii  ddaattii  ccoommuunnii,,  aattttrraavveerrssoo  llaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  ee    llaa  ddiiffffuussiioonnee  ssuullllaa  rreettee,,  ppeerr  qquuaannttoo    aattttiieennee  ooggnnii  

aattttiivviittàà  ccoommmmeerrcciiaallee  ee//oo  ddii  mmaarrkkeettiinngg  cchhee  ll’’EEnnttee  pprroommuuoovvaa..                                                                    

                                                                                                                                              DDaattaa                                                FFiirrmmaa      


