B@K Qualifikatua
ZER DA B@K Q?
B@k Q pertsona fisikoak elektronikoki identifikatzeko baliabide bat da, kautotzeko eta sinatzeko
aukera ematen duena. Elementu hauek osatzen dute:
− Erreferentzia-zenbaki bat, erabiltzailearen NANarekin/AIZrekin bat datorrena.
− Pasahitz bat.
− Koordenatu-joko bat, 16 posizio izan ditzakeena.
− Sinadura elektronikoko ziurtagiri kualifikatu bat, IZENPEren biltegi zentralizatu batean,
hodeian, sortzen dena eta sinadura-egintzetarako baliagarria izango dena.
ESKATZEKO PROZEDURA
ESKAERA
B@k Q bat eskatu nahi bada, eskatzaileak eskaera-formulario hau bete beharko du _nahitaez bete
behar dira datu guztiak_.
−
−
−
−

−
−
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LEHEN ABIZENA*: _____________________________________________________________
BIGARREN ABIZENA* ___________________________________________________________
IZENA* ______________________________________________________________________
NAN / AIZ / EGOITZA TXARTELA / DOKUMENTU IDENTIFIKATZAILEA _____________________
JAIOTZE DATA ________________________________________________________________
HELBIDE ELEKTRONIKOA ________________________________________________________
HARREMANETARAKO TELEFONO MUGIKORRA _______________________________________

* NANan / AIZn/ Egoitza-txartelean/Dokumentu identifikatzailean agertzen den moduan bete.

BAIMENAK
Eskatzaileak IZENPEri baimena ematen dio,
 Bere NANaren/AIZren datuak egiaztatzeko (izena, abizenak, NANaren zenbakia eta
iraungitze-data) administrazio eskudunaren aurrean.
 Hala ez bada, NANaren/AIZren kopia gaineratu beharko da.
TERMINOAK ETA BALDINTZAK
 B@k Q eskatzeak B@k bat jaulkitzea dakar, hau da, pertsona fisikoak kautotzeko baliabide bat
jaulkitzea, eta baliabide horren bidez pertsona fisikoak kautotu eta sinatu ahal izango du.
Honako elementu hauek osatzen dute:
− Erabiltzailearen NANarekin/AIZrekin bat datorren identifikatzailea.
− Pasahitz bat.
− Ziurtagiri kualifikatu gabe bat, IZENPEren biltegi zentralizatu batean, hodeian, sortzen
dena eta sinadura egintzetarako baliagarria izango dena.
 Eskaera honen sinatzaileak aditzera ematen du www.izenpe.eus helbidean argitaratutako hura
erabiltzeko terminoak eta baldintzak irakurri eta onartzen dituela.
OHARRA. Eskaera honen sinatzaileak adierazi du eskaera honetan jasoarazitako datuak zuzenak eta
egiazkoak direla.
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INFORMAZIO KLAUSULA
Datu pertsonalak babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Legea, eta Lege Organiko horren garapenerregelamendua 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 identifikazio-baliabidearekin 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.

DATA ETA ESKATZAILEAREN SINADURA.
__________________________________________________________________________________________

IDENTIFIKATU ETA DOKUMENTAZIOA EGIAZTATUKO DUEN ERAKUNDEAK OSATZEKO

Eskatzailearen identifikazioa






−
Kontsultatu
beharreko/gaineratutako
identifikazio-dokumentazioa

−
−

Aurrez aurre.
Urrutira, ziurtagiriaz bestelako identifikazio elektronikoko baliabideak erabilita.
Sinadura elektroniko kualifikatuko ziurtagiri bidez.
Beste identifikazio baliabide batzuen bitartez (adibidez notarioaren aurrean).
Espainiako hiritarra bada,

NANa.

Pasaportea.

Gida-baimena.
Europar Batasuneko/Europako Esparru Ekonomikoko hiritarra bada,

AIZ eta indarrean dagoen pasaportea edo haien herrialdean baliokidea
den nortasun-agiri nazionala.
Europar Batasunaz kanpoko hiritarra bada,

AIZ eta pasaportea.

Eskatzailea identifikatu duen ERAKUNDEAREN IZENA

JAULKITZEA ETA AKTIBATZEA
Identifikatu eta eskaera formularioa sinatu ondoren, B@k Q jaulkitzeari hasiera eman diezaioke
eskatzaileak.
Prozesuari hasiera emateko, mezu elektroniko batean koordenatu-joko bat bidaliko da, eta beste
SMS batean pasahitza bidaliko da (segurtasunari begira, erabiltzaileak pasahitz hori aldatu beharko
du).
Azkenik, IZENPEk sinadura elektronikoko ziurtagiri kualifikatu bat sortuko du, biltegi zentralizatu
seguru batean sortuko dena.
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