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Ziurtagiri Profesionala erakunde baten barruan jaulkitzen da, eta erakunde horretan kargu edo 
lanpostu bat duen pertsonari haren nortasuna ziurtatzeko eta elektronikoki sinatzeko aukera ematen 
dio, hemen eskuragarri dagoen dokumentuak zehazten duen moduan: www.izenpe.eus. 

 

ZIURTAGIRI PROFESIONAL BATEN ESKAERA BAIMENTZEN DUEN PERTSONAREN DATUAK _ datu 
guztiak derrigor bete beharrekoak dira_ 
 

− LEHEN ABIZENA*: _________________________________________________________________ 
− BIGARREN ABIZENA*: ______________________________________________________________ 
− IZENA*: _________________________________________________________________ 
− NAN/AIZ: _________________________________________________________________ 
− HELBIDE ELEKTRONIKOA: ____________________________________________________________ 
− TELEFONOA: _________________________________________________________________ 

 
 

ERAKUNDEAREN DATUAK _datu guztiak nahitaez bete behar dira_ 

− IZEN SOZIALA: _________________________________________________________________ 
− IFZ: _________________________________________________________________ 
− HELBIDE ELEKTRONIKOA: ___________________________________________________________ 
− POSTA-HELBIDEA (Kalea, zk., solairua, eskua, posta-kodea, herria, probintzia): 

_________________________________________________________________ 
− ENTREGARAKO HELBIDEA* (Kalea, zk., solairua, eskua, posta-kodea, herria, probintzia):  

_________________________________________________________________ 
− FAKTURAZIORAKO HELBIDEA (Kalea, zk., solairua, eskua, posta-kodea, herria, probintzia):  

_________________________________________________________________ 
 *Posta-helbidearen ezberdina bada bakarrik bete. 
 
 

HARREMANETARAKO PERTSONAREN DATUAK _eskatzailea ez den beste norbait bada_. 
− LEHEN ABIZENA: _________________________________________________________________ 
− BIGARREN ABIZENA: _______________________________________________________________ 
− IZENA: _________________________________________________________________  
− NANa/AIZ: _________________________________________________________________ 
− HELBIDE ELEKTRONIKOA: ____________________________________________________________ 
− TELEFONOA: _________________________________________________________________ 

 

DATUAK BABESTEARI BURUZKO OINARRIZKO INFORMAZIOA 

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

– Helburua: Eskatutako identifikazio-bitartekoa jaulkitzea eta haren bizi-zikloa kudeatzea. 
– Legitimazioa: Zerbitzua exekutatzea; hau da, eskatutako identifikazio-bitartekoa jaulkitzea eta 

haren bizi-zikloa kudeatzea. 
– Eskubideak gauzatzea: www.izenpe.eus/datos webgunean eskuragarri dagoen informazioan 

adierazitakoaren arabera 
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DATA ETA ESKATZAILEAREN SINADURA 

 

 

MANKOMUNATUTAKO ADMINISTRAZIOA bada, mankomunatutako administratzaile bakoitzaren 
sinadurak agertu behar du.  

 
 

DATA ETA MANKOMUNATUTAKO 
ADMINISTRATZAILEAREN SINADURA 
 
 
 

DATA ETA MANKOMUNATUTAKO 
ADMINISTRATZAILEAREN SINADURA 
 

 

DATA ETA MANKOMUNATUTAKO 
ADMINISTRATZAILEAREN SINADURA 
 
 
 

DATA ETA MANKOMUNATUTAKO 
ADMINISTRATZAILEAREN SINADURA 
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