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Associazione Urologi Italiani 

 
Il Sottoscritto (Cognome e nome) 

 
Nato a:                                                                               il:  

 
Codice Fiscale:  

 
Titolo di Studio 

 
Urologo in servizio presso Ospedale/Clinica: 

 
Indirizzo Ospedale            Cap       Città 

 
Tel.            Fax           Cell. 

 
Qualifica 

 
Ruolo ed Incarico  Specialista in  

 
Indirizzo Abitazione     n.°     Cap  Città 

 
Indirizzo posta elettronica 

 
 Chiede di essere iscritto ad AURO.it (1° iscrizione) per l’anno corrente. 
 Chiede di rinnovare l’iscrizione per l’anno ……………………………………………………… 
 

In qualità di: 

 

) SOCIO ORDINARIO Euro 370,00 (comprensiva di “Aurosafe”). 
modulo compilato AUROCard. 
  allegare curriculum vitae

 
 
) SOCIO CORRISPONDENTE (specializzandi, pensionati, cultori della materia) 
 
 
 
 
Data ……………………………………………… Firma ………………………………………………… 
   

 

Da rispedire in busta chiusa, con la sotto riportata sottoscrizione della prestazione del 

consenso relativo alla privacy come da informativa allegata, a: AURO.it – Via 

Rossello, 24 – 17027 Pietra Ligure (SV) o per posta elettronica: aurosv@auro.it. 
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AAii  sseennssii  ddeeggllii  aarrtttt..  66--88  ddeell  RReegg..  ((UUEE))22001166//667799,,  iioo  ssoottttoossccrriittttoo//aa______________________________________________________________  

pprreessoo  aattttoo  ddeellll’’iinnffoorrmmaattiivvaa  aalllleeggaattaa,,    

  

AAuuttoorriizzzzoo                      

IIll  ttrraattttaammeennttoo  ddeeii  pprroopprrii  ddaattii  ppeerrssoonnaallii  ppeerr  llee  ffiinnaalliittàà  iilllluussttrraattee  nneellll’’iinnffoorrmmaattiivvaa  sstteessssaa..  

  

AAuuttoorriizzzzoo                        

    LLaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  ccoommuunniiccaarree  ii  ddaattii  ccoonnffeerriittii  aadd  aallttrree  ssoocciieettàà  eedd  eesssseerree  uuttiilliizzzzaattii  aall  ffiinnee  ddii    

                          eeffffeettttuuaarree  rriicceerrcchhee  ssttaattiissttiicchhee,,  ppeerr  ffoorrnniirree  iinnffoorrmmaazziioonnii  ssuu  sseerrvviizzii,,  iinniizziiaattiivvee  ddii  aassssoocciiaazziioonnii,,    

                          ssttrruuttttuurree,,  eennttii  ppuubbbblliiccii  ee//oo  pprriivvaattii  ddiivveerrssii  mmaa  ccoommuunnqquuee  aattttiinneennttii  ccoonn  ll’’aattttiivviittàà  ee  ggllii  ssccooppii  ddii    

                          AAUURROO..iitt  

  

AAuuttoorriizzzzoo                        

LL’’iinnvviioo  ddii  ccoommuunniiccaazziioonnii  ee  mmaatteerriiaallee  iinnffoorrmmaattiivvoo  rreellaattiivvoo  aadd  iinniizziiaattiivvee  pprroommoozziioonnaallii  lliimmiittaattee  

aallll’’aattttiivviittàà  ddii  ssccooppoo  ddeellll’’AAssssoocciiaazziioonnee,,  eevveennttii,,  ccoorrssii  EECCMM,,  eeffffeettttuuaattee  ssiiaa  ccoonn  mmooddaalliittàà  ddii  

ccoonnttaattttoo  ttrraaddiizziioonnaallii  ((ppoossttaa  ccaarrttaacceeaa,,  tteelleeffoonnaattee))  cchhee  aauuttoommaattiizzzzaattee  ((ppoossttaa  eelleettttrroonniiccaa,,  ee--nneewwss))  

  

  

  

  CCOONNSSEENNSSOO  AALLLL''UUTTIILLIIZZZZOO  DDII  IIMMMMAAGGIINNII  FFOOTTOOGGRRAAFFIICCHHEE  EE//OO  AAUUDDIIOOVVIISSIIVVEE  

  

DDiicchhiiaarroo  ddii  cceeddeerree  ggrraattuuiittaammeennttee,,  aa  ffaavvoorree  ddii  AAUURROO..iitt  ttuuttttii  ii  ddiirriittttii  rreellaattiivvii  aallllee  iimmmmaaggiinnii  ffoottooggrraaffiicchhee  

oo  iimmmmaaggiinnii    aauuddiioovviissiivvee  rriittrraattttee  ddaa  AAUURROO..iitt  ee//oo  ddaa  ssooggggeettttii  iinnccaarriiccaattii  ddaallllaa  sstteessssaa  cchhee  mmii  rriittrraaggggoonnoo  ee  

rriipprreennddoonnoo,,  eedd  aauuttoorriizzzzoo  llaa  mmeeddeessiimmaa  AAssssoocciiaazziioonnee  aadd  uuttiilliizzzzaarrllee  lliibbeerraammeennttee,,  ppeerr  ffiinnii  iissttiittuuzziioonnaallii,,  

sseennzzaa  ssccooppoo  ddii  lluuccrroo,,  ee  ppeerr  ii  qquuaallii  nnoonn  mmii  ssppeetttteerràà  aallccuunn  ccoommppeennssoo,,  ccoommee,,  aadd  eesseemmppiioo,,  aattttrraavveerrssoo  

ll''iinnsseerriimmeennttoo  ddeellllee  sstteessssee  nneell  ssiittoo  wweebb  ddii  AAUURROO..iitt  nnoonncchhéé  iinnsseerriittee  iinn  ffiillmmaattii  ee//oo  lliibbrrii  ee//oo  iinn  aallttrroo  

mmaatteerriiaallee  cchhee  ppoottrraannnnoo  eesssseerree  ddiissttrriibbuuiittii  iinn  IIttaalliiaa  eedd  aallll''eesstteerroo..  AAnncchhee  aaii  sseennssii  ddeell  DD..  LLggss..  119966//22000033  

aauuttoorriizzzzoo  aallttrreessìì  AAUURROO..iitt  aadd  uuttiilliizzzzaarree  eedd  aa  ddiiffffoonnddeerree  ccoonn  qquuaallssiiaassii  mmeezzzzoo  llee  iimmmmaaggiinnii  ffoottooggrraaffiicchhee  

eedd  aauuddiioovviissiivvee  cchhee  mmii  rriipprreennddoonnoo  ppeerr  ffiinnii  iissttiittuuzziioonnaallii  ee  sseennzzaa  ssccooppoo  ddii  lluuccrroo..    

  

AAuuttoorriizzzzoo                      

..    

  

                LLuuooggoo  ddaattaa                                                                                                                                                                                                                      FFiirrmmaa  

 

 


