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ZER DA BakQ? 
 

Pertsona fisikoen identifikazioa eta sinadura ahalbidetzen dituen bitarteko bat da BakQ, eta 
honakoek osatzen dute: 

− Erreferentzia-zenbaki bat, erabiltzailearen NANarekin/AIZrekin bat datorrena. 
− Pasahitz bat. 
– Erabiltzailearen telefono mugikorrera SMS bidez bidaltzen den erabilera bakarreko kode bat. 
– Ziurtagiri kualifikatu bat, Izenperen biltegi zentralizatu seguru batean jaulkia, eta 

identifikazio eta/edo sinadura egintzetarako baliagarria izango dena. 
 

BakQ jaulkitzeko, Bak jaulki behar da.  
 

ZER DA Bak? 
 

Bak identifikaziorako eta sinadurarako bitarteko bat da, eta honakoek osatzen dute: 
− Biltegi zentralizatu batean jaulkitako ziurtagiri ez-kualifikatua, sinadura-egintzetarako 

baliagarria izango dena. 
− Eta pasahitz bat, BakQ-ren pasahitz bera. 

 
 
Eskatutako BakQ-a jaulkitzeko unean eskatzailea dagoeneko Bak baten jabea bada, baliogabetu 
egingo da hasierako Bak ziurtagiria. 
 

ESKATZAILEAREN DATUAK _ datu guztiak nahitaez bete behar dira_. 
 

Izenperi baimena ematen diot eskatutako identifikazio-bitartekoari buruzko datu pertsonalak 
tratatzeko. Horren xedea pertsona fisiko erabiltzaileen nortasuna egiaztatzea da, baita 
bitartekoaren ezeztatzea eta iraungipena kontrolatzea ere. 
 

− LEHEN ABIZENA*: ________________________________________________________ 
− BIGARREN ABIZENA*: ________________________________________________________ 
− IZENA*:  ________________________________________________________ 
− NAN/AIZ: ________________________________________________________ 
− JAIOTZE DATA:  ________________________________________________________ 
− HELBIDE ELEKTRONIKOA: ________________________________________________ 
− HARREMANETARAKO TELEFONO MUGIKORRA: ___________________________________  

 
 

* NANean/AIZn/Egoitza Txartelean/Pasaportean agertzen diren moduan osatu.  
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IDENTIFIKAZIO DATUAK EGIAZTATZEKO BAIMENA 

Eskatzaileak baimena ematen dio Izenperi honakoak egiteko: 

 Haren NANeko/AIZko datuak (izena, abizenak, zenbakia eta iraungitze-data) Poliziaren 
Zuzendaritza Nagusian egiaztatzea. 

 Baimenik eman ezean, NANaren/AIZren kopia bat eman beharko du. 

 

DATUAK BABESTEARI BURUZKO OINARRIZKO INFORMAZIOA 
 

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

– Helburua: BaKQ identifikazio-bitartekoa igortzea eta haren bizi-zikloa kudeatzea. 

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

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

 
 
ERABILERA BALDINTZAK 
 
 www.izenpe.eus/condicionesuso webgunean argitaratutako identifikazio-bitarteko honen 

erabilera-baldintzak irakurri eta onartu dituzula adierazten duzu. 
 
 
 
 

 
 

DATA ETA ESKATZAILEAREN SINADURA. 
 
 

 

IDENTIFIKATU DUEN ENTITATEAREN ZIGILUA 
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