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Izenpek jakinarazten dizu, formulario hau betez gero, sinatzaileak:  

 Ziurtagiri elektroniko bat software euskarrian bidaltzeko eskatzen duela. Horrek ahalbidetuko 
dio erakundearen identitatea identifikatzea eta, hala badagokio, eskatzailea identifikatzea, 
www.izenpe.eus webgunean eskuragarri dagoen dokumentazioan zehaztutakoaren arabera. 

 Bitarteko hau erabiltzen duenean zerbitzu elektroniko baten aurrean bere burua 
identifikatzeko, Izenpek, autentifikazioa zuzena bada, horren emaitza eskainiko dio 
zerbitzuaren erakunde arduradunari.  

 Adierazten duela bitarteko hau erabiltzeko www.izenpe.eus/baldintzak webgunean 
argitaratutako zehaztapenak eta baldintzak irakurri dituela eta onartzen dituela. 

EUSKARRIA_ 
 

 Softwarea  ZAIN 
 

ESKATZAILEAREN DATUAK_ datu guztiak nahitaez bete behar dira_ 
 

Izenperi baimena ematen diot eskatutako identifikazio-bitartekoari buruzko datu pertsonalak 
tratatzeko. Horren xedea da erabiltzaile fisikoak identifikatzea eta, halaber, bitartekoaren 
ezeztatzea eta iraungipena kontrolatzea. 

− LEHEN ABIZENA*:________________________________________________________________     
− BIGARREN ABIZENA*:________________________________________________________________ 
− IZENA*:________________________________________________________________   
− NAN/AIZ: ________________________________________________________________  
− POSTA ELEKTRONIKOA (helbide hau erabiliko da ziurtagiriaren ezeztatzea kudeatzeko, hala 

badagokio): ________________________________________________________________ 
− TELEFONOA: ________________________________________________________________ 

 

* NANean/AIZean/Bizileku-txartelean/Pasaportean agertzen diren bezalaxe bete. 
 
 

 Eskatzaileak izena, lehen abizena, bigarren abizena eta NANaren/AIZaren datuak ziurtagirian 
agertzea nahi EZ duen kasuan soilik adierazi. 

 
 

 
IDENTIFIKAZIO DATUAK EGIAZTATZEKO BAIMENA 

Eskatzaileak Izenperi baimena ematen dio 

 Bere NAN/AIZ datuak egiaztatzeko (izen-abizenak, zenbakia eta iraungitze-data) Poliziaren 
Zuzendaritza Nagusiaren aurrean. 

 Hala ez bada, haren NANaren/AIZaren kopia aurkeztu beharko da. 
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ERAKUNDEAREN DATUAK_ datu guztiak nahitaez bete behar dira_  
 

− SOZIETATEAREN IZENA (O): ___________________________________________________ 
− IZEN ARRUNTA (CN): _____________________________________________________________ 
− IFZ: ________________________________________________________________   
− POSTA ELEKTRONIKOA: ___________________________________________________________   
− POSTA HELBIDEA (kalea, zenbakia, solairua, aldea, posta-kodea, herria, probintzia): 

________________________________________________________________ 
− ENTREGA HELBIDEA* (kalea, zenbakia, solairua, aldea, posta-kodea, herria, probintzia):  

________________________________________________________________ 
− FAKTURAZIORAKO HELBIDEA (kalea, zenbakia, solairua, aldea, posta-kodea, herria, probintzia): 

________________________________________________________________ 
* Bete soilik posta-helbidearen desberdina bada. 
 

DATUEN BABESARI BURUZKO OINARRIZKO INFORMAZIOA 
 

 

Arduraduna  Ziurtapen eta Zerbitzu Enpresa – Empresa de Certificación y Servicios, Izenpe, 
SA (Izenpe). 

Xedea  Eskatutako identifikazio-baliabidearen bizi-zikloa igorri eta kudeatzea. 

Legitimazioa  Interesdunaren baimena. 

Hartzaileak  Ez dago aurreikusita datuak hirugarrenei lagatzea edo jakinaraztea (hori legez 
jasota badago salbu), ezta nazioarteko transferentziarik egitea ere. 

 

 

 

Eskubideak  

Izenpek egiten dituen zure datuen tratamenduei buruzko baieztapena lortzeko 
eskubidea. 

Eskubide hauek baliatu ahal izango dituzu: zure datuak eskuratu, ezabatu eta 
eramateko; haien tratamendua mugatu eta aurkatzeko; zure datuen 
tratamendu automatizatuan soilik oinarritutako erabakien xede ez izateko; eta, 
halaber, zure baimena edonoiz ukatzeko eta Datuak Babesteko Espainiako 
Agentzian erreklamazioa aurkezteko. 

Eskubide horiek baliatu ahal izango dituzu eskaera eginda Tomas de Zumarraga 
Dohatsuaren kalea 71, 1. solairua – 01008 Vitoria-Gasteiz posta-helbidean 
nahiz modu elektronikoan, datuak@izenpe.eus helbidean, informazio 
gehigarrian adierazten den bezalaxe. 

Informazio 
gehigarria 

Informazio gehigarria eskuragarri dago www.izenpe.eus/datuak helbidean. 

 
 

 

DATA ETA ESKATZAILEAREN SINADURA 
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ADMINISTRAZIO MANKOMUNATUAREN kasuan, administratzaile mankomunatu bakoitzaren 
sinadura jasoarazi beharko da. 

 
 

 

DATA ETA ADMINISTRATZAILE MANKOMUNATUAREN 
SINADURA 
 

DATA ETA ADMINISTRATZAILE MANKOMUNATUAREN 
SINADURA 
 

 

DATA ETA ADMINISTRATZAILE MANKOMUNATUAREN 
SINADURA 
 
 

DATA ETA ADMINISTRATZAILE MANKOMUNATUAREN 
SINADURA 
 

 
 

 

Identifikazioa egiten duen ERAKUNDEAREN ZIGILUA 
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