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Formulario honen bidez, Izenperi honelako ziurtagiria eskatzen diozu: 
 

− Aplikazioa 

Ziurtagiri kualifikatu gabea; aplikazio informatikoek erabiltzen dute, egiazkotasuna eta 
segurtasuna ziurtatzeko, eta 3 urteko indarraldia du. 

− Gailua 

Ziurtagiri kualifikatu gabea; identitate bat sortzen du IoT ekosistema bateko objektuentzat, eta 
sinatutako dokumentuen segurtasuna eta jatorria bermatzen ditu. 10 urteko indarraldia du. 

 
 

 

ESKATUTAKO ZIURTAGIRI MOTA 

Adierazi: 

 APLIKAZIOA: aplikazioaren izena (CN) _____________________________________ 
 GAILUA: 

− Serie-zenbakia (CN) _____________________________________ 
− Gailu mota (mugikorra, saltokiko terminala, PC, balantza, etab.) _______________ 
− Fabrikatzailearen izena (O) _____________________________________ 
− Gailuaren modeloa (OU) _____________________________________ 

Erakundeak gailu-ziurtagiri bat baino gehiago eskatuz gero, ikus I. eranskina. 
 

 

ESKATZAILEAREN DATUAK _ datu guztiak derrigor bete beharrekoak dira_. 
 

− Eskatzailea erakundea bada 
– IZEN SOZIALA: _____________________________________ 
– IFZ: _____________________________________ 

− IZENA: _____________________________________ 
− LEHEN ABIZENA: _____________________________________ 
− BIGARREN ABIZENA: _____________________________________ 
− NAN/AIZ: _____________________________________ 
− HELBIDE ELEKTRONIKOA: _____________________________________ 
 

 
ERAKUNDEAREN DATUAK _datu guztiak nahitaez bete behar dira_ 
 

− IZEN SOZIALA: _____________________________________ 
− ADMINISTRAZIO PUBLIKO, ZUZENBIDE PUBLIKOKO ERAKUNDE, ORGANISMO PUBLIKO EDO ORGANO 

ESKATZAILEA: _____________________________________ 
− IFZ: _____________________________________ 
− HELBIDE ELEKTRONIKOA:  _____________________________________ 
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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-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

ERABILERA BALDINTZAK, PRIBATUTASUN POLITIKA 

 Sinatzaileak adierazten du irakurri eta onartzen dituela identifikazio-bitarteko honen erabilera-
baldintzak eta pribatutasun-politika

ESKATZAILEAREN SINADURA 

http://www.izenpe.eus/datos
https://www.izenpe.eus/condicionesuso/
https://www.izenpe.eus/datuak/
https://www.izenpe.eus/baldintzak/
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I. ERANSKINA 

 

Erakundeak gailu-ziurtagiri bat baino gehiago eskatuz gero, 

 

GAILUA,  

− Serie-zenbakia (CN): _____________________________________ 
− Gailu mota (mugikorra, saltokiko terminala, PC, balantza, etab.).: _________________  
− Fabrikatzailearen izena (O): _____________________________________ 
− Gailuaren modeloa (OU): _____________________________________ 

 

GAILUA,  

− Serie-zenbakia (CN): _____________________________________ 
− Gailu mota (mugikorra, saltokiko terminala, PC, balantza, etab.).: _________________  
− Fabrikatzailearen izena (O): _____________________________________ 
− Gailuaren modeloa (OU): _____________________________________ 

 

GAILUA,  

− Serie-zenbakia (CN): _____________________________________ 
− Gailu mota (mugikorra, saltokiko terminala, PC, balantza, etab.).: _________________  
− Fabrikatzailearen izena (O): _____________________________________ 
− Gailuaren modeloa (OU): _____________________________________ 

 


	undefined: 
	APLIKAZIOA aplikazioaren izena CN: Off
	GAILUA: Off
	Seriezenbakia CN: 
	Gailu mota mugikorra saltokiko terminala PC balantza etab: 
	Fabrikatzailearen izena O: 
	Gailuaren modeloa OU: 
	IZEN SOZIALA: 
	IFZ: 
	IZENA: 
	LEHEN ABIZENA: 
	BIGARREN ABIZENA: 
	NANAIZ: 
	HELBIDE ELEKTRONIKOA: 
	IZEN SOZIALA_2: 
	ESKATZAILEA: 
	IFZ_2: 
	HELBIDE ELEKTRONIKOA_2: 
	Sinatzaileak adierazten du irakurri eta onartzen dituela identifikaziobitarteko honen erabilera: Off
	Seriezenbakia CN_2: 
	Gailu mota mugikorra saltokiko terminala PC balantza etab_2: 
	Fabrikatzailearen izena O_2: 
	Gailuaren modeloa OU_2: 
	Seriezenbakia CN_3: 
	Gailu mota mugikorra saltokiko terminala PC balantza etab_3: 
	Fabrikatzailearen izena O_3: 
	Gailuaren modeloa OU_3: 
	Seriezenbakia CN_4: 
	Gailu mota mugikorra saltokiko terminala PC balantza etab_4: 
	Fabrikatzailearen izena O_4: 
	Gailuaren modeloa OU_4: 


