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Stimată doamnă/Stimate domn,
începând cu luna octombrie va avea loc recensământul permanent al populației și al locuințelor, realizat de Istat - Institutul Național de
Statistică.
Spre deosebire de anii anteriori, din 2018 recensământul este organizat în mod diferit: în fiecare an participă grupuri de cetățeni
identificați pe baza unor criterii aleatorii din rândul familiilor care locuiesc în localitățile aparținând eșantionului.

Sondajul care implică familia dvs. va fi efectuat în perioada 14 octombrie -18 noiembrie 2021.
Datele solicitate vor fi utilizate pentru a afla principalele caracteristici demografice și sociale ale populației țării noastre, numărul
de locuințe și caracteristicile celor locuite.
Istat efectuează acest sondaj și prelucrarea aferentă a datelor cu caracter personal pentru îndeplinirea unei sarcini de interes
public. Sondajul privind recensământul este de fapt prevăzut de Regulamentul European nr. 763/2008, de Legea nr. 205/2017
și este inclus în programul statistic național în vigoare (cod IST-02493), care prevede obligația și sancțiunile legate de acest
sondaj.
Informațiile colectate vor fi prelucrate în conformitate cu legislația privind protecția confidențialității statistice și protecția datelor
cu caracter personal (a se vedea secțiunea „Prelucrarea datelor” care se află pe spatele scrisorii).
Pentru succesul sondajului și, mai ales, pentru a îmbogăți patrimoniul datelor statistice utile comunității, cooperarea deplină a
familiei dumneavoastră va fi esențială.
Vă mulțumim pentru contribuția pe care o veți aduce.

Semnătură, Gian Carlo Blangiardo

sssINSTRUCȚIUNI PENTRU A RĂSPUNDE LA CHESTIONAR
Sondajul va fi realizat în perioada 14 OCTOMBRIE - 18 NOIEMBRIE 2021.
Un recenzor, care va prezenta legitimația de identificare, va veni la domiciliul
dumneavoastră cu o tabletă pentru a realiza interviul.
Alternativ, după furnizarea unor informații personale către recenzor, familia dvs. poate
decide să completeze chestionarul în mod independent, utilizând tableta recenzorului sau
va putea apela la Centrele municipale de raportare (CCR), active pe întreaga perioadă a
sondajului, unde vor putea completa chestionarul în mod independent sau printr-un
interviu realizat de un operator municipal.

INSTRUCȚIUNI ȘI ASISTENȚĂ


Contactați Numărul Verde Istat 800.188.802,
activ în fiecare zi în perioada 1 octombrie - 18 noiembrie 2021, între orele 9.00 - 21.00



Scrieți la adresa de e-mail
censimentipermanenti.popolazioneareale@istat.it



Consultați site-ul Istat la adresa
https://www.istat.it/it/censimenti-permanenti/popolazione-e-abitazioni

Originalul acestei scrisori de informare, semnat digital, este păstrat la Istat și poate fi consultat în secțiunea corespunzătoare pentru respondenți de pe site-ul web al Institutului la adresa
https://www.istat.it/it/censimenti-permanenti/popolazione-e-abitazioni
Pentru informații referitoare la Prelucrarea datelor și Reglementările specifice privind recensământul, consultați: https://www.istat.it/it/censimenti-permanenti/popolazione-e-abitazioni/documentazione

