OPERADORE-ZIURTAGIRIAREN ESKABIDEA
Izenpek honako hau jakinarazten dizu:
Operadore motako ziurtagiria erakunde baten esparruan jaulkitzen da eta bere identitatea
akreditatzeko aukera ematen dio identifikatzeko eta/edo jaulkitzeko lanak egiten dituen pertsonari.


Adierazten du irakurri eta onartzen dituela www.izenpe.eus/condicionesuso web-orrian
argitaratuta dauden identifikazio-bitarteko hori erabiltzeko terminoak eta baldintzak.



Operadoreak adierazten du irakurri eta onartzen dituela www.izenpe.eus/condicionesuso weborrian argitaratuta dauden termino eta baldintzetan adierazitako erregistroko operadorearen
betebeharrak eta erantzukizunak.

ESKATZAILEAREN DATUAK _ datu guztiak nahitaez betetzekoak dira_
Eskatzailetzat hartzen da eskabidea tramitatzeaz arduratzen dena.
Izenperi nire adostasuna ematen diot eskatutako identifikazio-bitartekoari buruzko datu
pertsonalak tratatzeko. Bitarteko horren helburua da pertsona fisiko erabiltzaileen identitatea
egiaztatzea, eta, gainera, bitartekoaren baliogabetzea eta iraungitzea kontrolatzea.

−
−
−
−
−

LEHEN ABIZENA:____________________________________________________________________
BIGARREN ABIZENA: ______________________________________________________________
IZENA: ____________________________________________________________________
HELBIDE ELEKTRONIKOA: _________________________________________________________
TELEFONOA: ____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

ERAKUNDEAREN DATUAK _datu guztiak nahitaez betetzekoak dira_

− IZENA EDO IZEN SOZIALA: _________________________________________________________
− IFK: ____________________________________________________________________
ERREGISTROKO ETA/EDO IDENTIFIKAZIOKO OPERADOREAREN DATUAK _eskatzaileaz bestelakoa
izanez gero_

−
−
−
−

LEHEN ABIZENA**:_______________________________________________________________
BIGARREN ABIZENA**:_____________________________________________________________
IZENA**:____________________________________________________________________
NAN/AIZ**: ____________________________________________________________________
** Bete NANean / AIZn / bizileku-txartelean / identifikazio-dokumentuan agertzen diren bezalaxe.
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OPERADORE-ZIURTAGIRIAREN ESKABIDEA

Aplikaziorako sarbidea (hautatu)
Inprimakien aplikazioa

Keyone aplikazioa

Tramitatu beharreko ziurtagiri motak (hautatu)
BAK
BAKQ
Herritarra

Erakunde publikoko profesionala (EPP)
Aplikazioa
Erakundearen zigilua / Nortasun juridikorik
gabe
SSL/Egoitza
Administrazio-zigilua

Giltza profesionala
Ordezkaria / Nortasun juridikorik gabe
Profesional korporatiboa

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

Interesdunaren adostasuna.

Hartzaileak

Lege-aurreikuspenik ezean, ez da aurreikusten datuak hirugarrenei laga edo
jakinarazterik, ezta nazioarteko transferentziak egiterik ere.
Izenpek egiten dituen zure datuen tratamenduei buruzko baieztapena lortzeko
eskubidea.

Eskubideak

Zure datuak irispidean izateko, zuzentzeko edo ezerezteko, tratamendua mugatzeko
edo haren aurka egiteko, edo datuok transferitzeko eskubideak, zure datuen
tratamendu automatizatu batean soilik oinarrituta dagoen erabaki baten objektu ez
izateko eskubidea, zure adostasuna edozein unetan kentzeko eskubidea eta Datuak
Babesteko Espainiako Bulegoari erreklamazioa aurkezteko eskubidea.
Eskubide horiek egikaritzeko eskaera postaz egin dezakezu (helbidea: Tomas Zumarraga
Dohatsuaren kalea 71, 1. solairua, 01008 Vitoria-Gasteiz), edo baliabide elektronikoak
erabilita (datos@izenpe.eus), informazio gehigarrian adierazten den moduan.

Informazio
gehigarria

Hemen eskura dezakezu informazio gehigarria: www.izenpe.eus/datuak
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