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Izenpek jakinarazten dizu, formulario hau beteta, webgune baterako ziurtagiria jaulkitzeko eskaera 
egiten duzula, www.izenpe.eus webgunean eskuragarri dagoen politikan zehaztutakoaren arabera. 

 
ZIURTAGIRI MOTA 
 

 
CA Deskribapena 

CA, SSL, barne-
produkzioa ☐ 

SSL ziurtagiriak, produkzioko barne CAk jaulkitakoak, publikoak ez 
diren domeinuetarako (adib.: .local, .lan) 

CA SSL OV/DV garapena ☐ SSL, DV/OV ziurtagiriak, garapeneko CA publikoak jaulkitakoak  
CA SSL kualifikatua, 
garapena ☐ SSL ziurtagiri kualifikatuak, garapeneko CA publikoak jaulkitakoak  

 
 
☐  Adierazten duzu irakurri eta onartu dituzula www.izenpe.eus/condicionesuso webgunean 
argitaratutako identifikazio-bitarteko honen erabilera-baldintzak. 

 
 
ESKATZAILEAREN HARREMANETARAKO DATUAK 
 

− LEHEN ABIZENA: _______________________________________________________________ 
− BIGARREN ABIZENA: _______________________________________________________________ 
− IZENA: _______________________________________________________________ 
− POSTA ELEKTRONIKOA: ____________________________________________________________ 

− TELEFONOA: _______________________________________________________________ 
 
 
ERAKUNDEAREN DATUAK _fakturaziorako_ 
 

− IZEN SOZIALA: _______________________________________________________________ 
− IFZ: _______________________________________________________________ 
− FAKTURAZIORAKO HELBIDEA _posta elektronikoa edo helbide fiskala_ (kalea, zk., solairua, eskua, 

posta-kodea, herria, probintzia, posta elektronikoa). 
 

_______________________________________________________________ 
 
 

ZIURTAGIRIAREN DATUAK 
 

  

ZIURTAGIRIAREN GAIA 
 

Izen nagusia (CN):  ____________________________________________________________ 

1. izen alternatiboa (SAN): ______________________________________________________ 

2. izen alternatiboa (SAN): ______________________________________________________ 

Beste izen alternatibo batzuk (SAN): 
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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-zikloaren kudeaketa 
teknikoa eta/edo administratiboa egitea. 

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

– Eskubideak baliatzea: posta-helbide honetara idatziz eskatuta: Tomas Zumarraga Dohatsuaren 
kalea, 71-1. solairua. 01008 Vitoria-Gasteiz edo elektronikoki datos@izenpe.eus, 
www.izenpe.eus/datos webgunean eskuragarri dagoen informazio gehigarrian adierazita 
dagoen bezala. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Eskatzailearen SINADURA ETA DATA 
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