ENTITATEAREN ZIGILU ZIURTAGIRIA JAULKITZEKO ESKAERA
Eskaera honen sinatzaileak adierazi du eskaera honetan jasoarazitako datuak zuzenak eta egiazkoak direla.
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I. ESKATZAILEAREN DATU PERTSONALAK
− LEHEN ABIZENA ____________________________________________________________________________
− BIGARREN ABIZENA ________________________________________________________________________
− IZENA ___________________________________________________________________________________
− NANa/AIZ/PERTSONA FISIKOAREN IDENTIFIKAZIO ZENBAKIA ________________________________________
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NANan / AIZn/ Egoitza-txartelean/Dokumentu identifikatzailean agertzen den moduan bete
 Eskatzaileak izena, lehen abizena, bigarren abizena eta NANaren/AIZren datuak ziurtagirian agertzea nahi
EZ duen kasuan soilik adierazi.

II. ENTITATEAREN DATUAK_ datu guztiak nahitaez bete behar dira_.
− IZENA EDO SOZIETATEAREN IZENA* ___________________________________________________________
− ENTITATEAREN IFZ / ENTITATEAREN IDENTIFIKAZIO ZENBAKIA* _____________________________________
− POSTA HELBIDEA (kalea, z., solairua, aldea, posta-kodea, herria, probintzia) ___________________________
_______________________________________________________________________________________
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− POSTA HELBIDEA (kalea, z., solairua, aldea, posta-kodea, herria, probintzia) ___________________________
_______________________________________________________________________________________
− FAKTURAZIORAKO POSTA HELBIDEA (kalea, z., solairua, eskua, posta-kodea, udalerria, probintzia) ____
______________________________________________________________________________________
− HARREMANETARAKO POSTA ELEKTRONIKOA __________________________________________________
− HARREMANETARAKO TELEFONOA ___________________________________________________________
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Bete soilik posta-helbidea desberdina bada
*Datu horiek ziurtagirian bistaratuko dira.
III. ESKATZAILEAREN AHALMENA
IZENPEk bere gain hartzen du erakundea indarrean dagoen egiaztatzea, baita eskatzailearen ahalmena indarrean
dagoen egiaztatzea ere, betiere merkataritza-sozietateen kasuan eta Eusko Jaurlaritzaren erregistroetan
inskribatuta dauden fundazioen, kooperatiben, BGAEen, ikastetxeen, kirol-federazioen eta kirol-elkarteen
kasuan.
Egiaztapen hori egin ahal izateko, adierazi eskatzailearen izaera:







Legezko ordezkaria:
 Administratzaile bakarra, solidarioa edo kontseilari ordezkaria.
 Administrazio mankomunatua edo Administrazio Kontseilu bati dagokion administrazioa (eskaera presidenteari
dagokio).
Kooperatibak, Zuzendaritza Kontseiluko presidentea, legezko ordezkaritzako estatutu-eskuordetzea duena.
Fundazioak, presidente izaera duena.
BGAE, Gobernu Batzordearen azken osaeran presidente gisa agertzen da.
Kirol-federazioak, inskribatutako azken Zuzendaritza Batzordean presidente gisa agertzen da.



Ordezkaritza-ahalorde orokorra, erakundea orotariko pertsona pribatuen edo publikoen aurrean ordezkatzeko
ahalmen inskribatua duena.



Ahalordetze-klausula berezia eta zehatza duen ahalordea, ziurtagiria lortzeko eta erabiltzeko.

 Ikastetxeen kodea: adierazi ikastetxearen kodea _____________________________________________________
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IV. BAIMENAK,
Eskatzaileak IZENPEri baimena ematen dio,
 Bere NANaren/AIZren datuak egiaztatzeko (izena, abizenak, NANaren zenbakia eta iraungitze-data)
administrazio eskudunaren aurrean.
 Hala ez bada, NANaren/AIZren kopia gaineratu beharko da.
V. OHARRA.
Eskaera hau sinatzen duen pertsonak honako hau adierazi du:
− Ziurtagiria erabiltzeko terminoak eta baldintzak irakurri eta onartzen ditu.
− Eskaera horrek aurretik indarrean dagoen ziurtagiri bat -eskatzen den ziurtagiriaren berdina- ezeztatzea
ekartzen badu, ezeztatze hori automatikoki egingo da ziurtagiri berria sortzen denean.
VI. INFORMAZIO KLAUSULA

Datuak babesteari buruzko oinarrizko informazioa
Arduraduna

Ziurtapen eta Zerbitzu Enpresa-Empresa de Certificación y Servicios, Izenpe, SA

Xedea

Ziurtagiri elektronikoarekin lotzen diren zerbitzuak egitea eta kudeatzea.

Eskubideak

Sartzeko, zuzentzeko eta ezeztatzeko eskubidea —Tomas Zumarraga Dohatsuaren
kalea, 71, 1. 01008 Vitoria-Gasteiz—.

Informazio osagarria

IZENPEren Ziurtapen Praktiken Deklarazioa.

VII. Eskatzailearen SINADURA
DATA ETA ESKATZAILEAREN SINADURA.
____________________________________________________________________________________________________

SOZIETATEAREN 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
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VIII. IDENTIFIKATU ETA DOKUMENTAZIOA EGIAZTATUKO DUENAK OSATZEKO


Eskatzailearen identifikazioa




Kontsultatu beharreko/gaineratutako identifikaziodokumentazioa



RAren aurrean bertaratuta
Eskatzailea IZENPEren aurrean duela 5 urte baino gutxiago identifikatuta
egotea (Sinadura Elektronikoari buruzko Legearen 13.4.a art.).
Notario aurrean legeztatutako eskaera
Eskaera telematikoa
NAN, pasaporte edo gida-baimena, estatuko hiritarra bada.
Europar Batasuneko/Europako Esparru Ekonomikoko atzerriko hiritarra
bada, nortasun-agiri nazionala edo haren herrialdeko baliokidea edo
pasaportea, eta Batasuneko Kideen Hiritarren Erregistroak igorritako
ziurtagiria.
Europar Batasunaz kanpoko herritarrek: AIZ eta indarrean dagoen
pasaportea.
Bestelako dokumentu identifikatzailea.

DATA eta identifikatzen duen erregistro-entitatearen SINADURA

DATA eta dokumentazioa egiaztatzen duen erregistro-entitatearen SINADURA
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