
 

 
 

ALTA EMATEA IZENPEREN KOMUNIKAZIO ZIURTATUKO ZERBITZUAN 
 

 

 1 / 1                         1.0 bertsioa 
 

IZENPEk jakinarazten dizu formulario honen bidez Ziurr@ zerbitzuan alta ematea ESKATZEN DUZULA. Zerbitzu hori 
alderdi hauek dudarik gabe egiaztatzeko aukera emango duen mezu elektronikoak bidaltzean datza: igorlea, edukia, 
mezu elektronikoa bidali zen data eta ordua, eta hartzailearen postontzian entregatu den edo ez.  
 

 

I. ESKATZAILEAREN DATUAK. 
 

− LEHEN ABIZENA ___________________________________________________________________________ 
− BIGARREN ABIZENA ________________________________________________________________________ 
− IZENA ___________________________________________________________________________________ 
− NAN/AIZ/PERTSONA FISIKOAREN IDENTIFIKAZIO ZENBAKIA ________________________________________ 

 
 

II. ENTITATEAREN DATUAK 
− IZENA EDO SOZIETATEAREN IZENA ___________________________________________________________ 
− ENTITATEAREN IFZ / ENTITATEAREN IDENTIFIKAZIO ZENBAKIA _____________________________________ 
− 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 ___________________________________________________________ 

 

 
III. ERABILTZAILEEN DATUAK 

 

 

IZENA ABIZENAK POSTA ELEKTRONIKOA 
 

   

 
 

  
 

   

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

IV. INFORMAZIO KLAUSULA 
 

Datu pertsonalak babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Legea, eta Lege Organiko horren garapen-erregelamendua 
onartzen duen abenduaren 21eko 1720/2007 Errege Dekretua aintzat hartuta, IZENPEk jakinarazi nahi dizu eskabide honetan jaso 
diren datu pertsonalak IZENPEren ardurapean dagoen datu pertsonalen fitxategi baten barnean sartuko direla. ERABILTZAILEAK 
deritzan fitxategi horren helburua da ziurtagiriarekin lotzen diren zerbitzuak egitea eta kudeatzea.  
Nahi izanez gero, zure datuetara sartzeko eta zure datuak zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea baliatu ahal izango duzu honako 
helbide honetan: IZENPE SA, Tomas Zumarraga Dohatsua, 71, 1. solairua 01008 Gasteiz. Zure NANaren kopia edo beste 
identifikazio-dokumentu baliokide baten kopia txertatu beharko duzu. 
 
 

V. DATA ETA eskatzailearen SINADURA 
 

 

DATA ETA ESKATZAILEAREN SINADURA. 
 
 
 

____________________________________________________________________________________________________ 
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