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1 SARRERA 

Bideo bidezko urruneko identifikazio-zerbitzuari aplika dakizkiokeen erabilera-baldintzak 
deskribatzen ditu dokumentu honek. Ziurtapen eta Zerbitzu Enpresa-Empresa de Certificación y 
Servicios, Izenpe, SA (aurrerantzean, Izenpe) enpresak igorritako identifikazio elektronikorako 
bitartekoak eta ziurtagiri kualifikatuak eskatzen dituzten pertsonak identifikatzea da aipatutako 
identifikazio-zerbitzuaren helburua. 

 

2 HARREMANETARAKO DATUAK  

Zerbitzu-emailearen 
izena 

Ziurtapen eta Zerbitzu Enpresa-Empresa de Certificación y Servicios, Izenpe SA 

Posta-helbidea Tomas Zumarraga Dohatsuaren kalea, 71-1. 01008 Vitoria-Gasteiz 

Helbide elektronikoa izenpe@izenpe.eus 

Telefonoa 900 840 123 / 945 01 62 90 

 

3 DEFINIZIOAK 

 Identifikazio elektronikoa: pertsona baten identifikazio-datuak formatu elektronikoan 
erabiltzeko prozesua da; identifikazio-datu horiek modu bakarrean ordezkatzen dute pertsona 
fisiko edo juridiko bat, edo pertsona juridiko baten ordezkaria den pertsona fisiko bat. 

 Identifikazio elektronikorako bitartekoak: pertsona baten identifikazio-datuak jasotzen dituen 
unitate material eta/edo immateriala da, eta lineako zerbitzuetan kautotzeko erabiltzen da. 

 Sinadura elektronikoaren ziurtagiria: sinadura bat baliozkotzeko datuak pertsona fisiko batekin 
lotzen dituen deklarazio elektronikoa, eta, gutxienez, pertsona horren izena edo ezizena 
berresten dituena. 

 Sinadura elektronikoaren ziurtagiri kualifikatua: konfiantzazko zerbitzuen emaile kualifikatu 
batek jaulkitako zigilu elektronikoetako ziurtagiria, eIDAS Erregelamenduaren I. eranskinean 
ezarritako betekizunak betetzen dituena. 

 Konfiantzazko zerbitzuen emailea: konfiantzazko zerbitzu bat edo gehiago ematen dituen 
pertsona fisikoa edo juridikoa, konfiantzazko zerbitzuen emaile kualifikatu edo ez-kualifikatu 
gisa. 

 Konfiantzako zerbitzuen emaile kualifikatua: konfiantzako zerbitzuen emailea, konfiantzako 
zerbitzu bat edo batzuk ematen dituena eta ikuskapen-organismoaren eskutik kualifikazioa lortu 
duena. 

 Erregistro-entitatea: ziurtagirien gakoen eskatzaileak, harpidedunak eta edukitzaileak 
identifikatzen dituen entitatea da; horrez gain, ziurtagirietan jasotzen diren inguruabarrak 
egiaztatzen dituen dokumentazioa ziurtatzen du, eta ziurtagiriak jaulkitzeko, ezeztatzeko eta 
berritzeko eskaerak baliozkotzen eta onartzen ditu. 
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4 BIDEO BIDEZKO URRUNEKO IDENTIFIKAZIO PROZESUAREN DESKRIBAPENA 

Urruneko prozesua da, arretarik gabea. Eragiketa hibrido bat du (eragiketa automatikoa eta, gero, 
eskuzko baliozkotzea) eta fase hauek osatzen dute: 

 Urruneko identifikazio-prozesuarekin hasi aurretik, eskatzaileak zer identifikazio-bitarteko 
eskatu nahi duen hautatu behar du.    

 Hasiera: Izenpek honakoen berri emango dio eskatzaileari: 

– Beharrezko elementu teknikoak: kameradun gailu mugikorra edo webcama eta 
mikrofonoa. 

– Egin beharreko ekintzak: aukeratutako nortasun-agiria erakustea eta interakzio eta 
ekintza fisikoak egitea, bizirik zaudela egiaztatzeko. 

– Erabilera Baldintzen dokumentu hau eta Pribatutasun Politika. 

 Identifikazio-elementuen argazkia eta baliozkotzea: 

– Izenpek argazkia aterako dio erabilitako identifikazio-dokumentuari, eta ekintza 
fisikoren bat egiteko eskatuko dio bizi-froga gisa; prozesu osoa grabatuko du.   

– Eta identifikazio-elementuak baliozkotuko ditu, eskatzailearen ezaugarri 
biometrikoen arabera. 

 Eskatzailearekin lotzea: automatikoki jasotako ebidentzien balioztatzearen emaitzan eta 
haren prestakuntzan oinarrituta, eskatzailearen eta eskatutako nortasunaren artean 
loturarik dagoen ala ez erabakiko du operadoreak. 

 Nortasun-froga: Eskatzaileak adierazitako helbide elektronikora bidaliko du Izenpek 
prozesuaren emaitza. 

– Identifikazioa ukatuz gero, arrazoiaren azalpen xehea jasoko du eskatzaileak. 

– Identifikazioa onartuz gero, aplikaziorako lotura bat jasoko du, identifikazio-
bitartekoaren eskaera-prozesua amaitzeko. 

 

5 BIDEO BIDEZKO URRUNEKO IDENTIFIKAZIO ZERBITZUAREN ERABILERA 

Izenpek jaulkitako identifikazio-bitartekoen eta ziurtagiri kualifikatuen eskatzaileen urruneko 
identifikaziorako baino ez da erabiliko zerbitzu hau. 

 
 
 

6 BETEBEHARRAK  

 

6..1 Izenperen betebeharrak 

http://www.izenpe.eus/datos.
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 Segurtasunarekin lotutakoak: 

− Sistema eta produktu fidagarriak erabiliko ditu, aldaketen aurrean babestuta daudenak 
eta beharrezko segurtasun teknikoa bermatzen dutenak. 

− Bitartekoen faltsifikazioaren aurkako neurriak hartuko ditu eta prozesuaren 
konfidentzialtasuna bermatuko du. 

− Segurtasunaren kudeaketa egokia bermatuko du, Informazioaren Segurtasuna 
Kudeatzeko Sistema ezartzearen bidez, ISO/IEC 27001 arauak ezarritako printzipioen 
arabera. 

− Gordetzeko zerbitzuaren hornitzaileei segurtasuneko araudia eta estandarrak bete 
ditzaten eskatuko die (DBEO, ISO, ETSI eta Izenperen Hornitzaileen Segurtasun Politika). 

− Zerbitzu hau emateko behar den prestakuntza, ezagutzak eta esperientzia dituzten 
langileak kontratatuko ditu. 

− Segurtasuneko araudia eta estandarrak beteko ditu (DBEO, ISO, ETSI eta Izenperen 
Segurtasun Politika). 

 

 Prozedurarekin lotutakoak: 

− Bideo bidezko identifikazio-prozesuarekin hasi aurretik, zerbitzu horren erabilerarekin 
lotutako balditzen berri eta tresna juridiko lotesleen berri emango du. 

− Eskatzailearen nortasuna eta identifikazio-bitartekoetan agertzen diren gainerako 
zirkunstantzia pertsonalak egiaztatuko ditu. 

− Bideo-grabaketaren kopia bat gordeko du, bide honetatik eskuratutako ziurtagiriaren 
indarraldia iraungitzen denetik zenbatzen hasi eta hamabost urtez, gutxienez. 

 

6..2 Zerbitzuaren erabiltzailearen betebeharrak 

− Informazio osoa eta egokia emango dio Izenperi, Ziurtapen Praktiken Deklarazioko 
eskakizunen arabera, bereziki, erregistro-prozedurari dagokionez.  

− Bideo bidezko urruneko identifikazio-zerbitzua erabiltzeko baldintzak ezagutuko eta 
onartuko ditu. 

− Ez du urruneko identifikazio-zerbitzuaren ezarpen teknikoa monitorizatuko, 
manipulatuko edo haren gainean ingeniaritza-ekintzarik egingo. 

− Ez du urruneko identifikazio-zerbitzuen segurtasuna arriskuan jarriko, nahita. 

 

7 ERANTZUKIZUNA 
7..1 Izenpe izango da honakoen erantzulea: 

− Zerbitzua modu egokian ematea, betiere erabiltzaileak modu egokian erabiltzen baditu 
haren eskura jarritako bitartekoak, eta Izenperen jarraibideen arabera jokatzen badu. 
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− Bideo bidezko urruneko identifikazio-zerbitzua emateko garatu beharreko funtzioen 
ardura ematen zaien pertsonen ekintzak. 

Izenpek ez du erantzukizunik izango honakoen aurrean: 

− Bideo bidezko urruneko identifikazio-zerbitzuaren iruzurrezko erabilera. 

− Erabiltzailearen telekomunikazio-sareetan gertatutako akats, deskonexio edo 
jarduera-ez ororen ondorioz bideo bidezko urruneko identifikazio-zerbitzua etetea, 
gelditzea edo bertan behera geratzea. 

7..2 Urruneko identifikazio-prozesuaren erabiltzailea izango da identifikazio-prozesuan 
gertatutako faltsutzeen edo akats faktikoen erantzulea. 

 

8 DATU PERTSONALAK BABESTEA 

Izenpek honako dokumentuan aurreikusitako moduan tratatuko ditu datu pertsonalak: EUROPAKO 
PARLAMENTUAREN ETA KONTSEILUAREN 2016/679 (EB) ERREGELAMENDUA, 2016ko apirilaren 
27koa, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona 
fisikoak babesteari buruzkoa eta 95/46/EE Zuzentaraua indargabetzen duena (aurrerantzean, DBEO). 
Erregelamendu hori garatzeko araudia eta indarrean dauden beste arau aplikagarriak ere hartuko 
ditu aintzat. 

Helbide honetan eskura daiteke Izenpek tratamenduei buruz duen informazioa: 
www.izenpe.eus/datos.  

 

9 LEGEDI APLIKAGARRIA 

− Ziurtagiri elektroniko kualifikatuak jaulkitzeko bideo bidezko urruneko identifikazio-
metodoak arautzen dituen 2021eko maiatzaren 6ko ETD/465/2021 Agindua. 

− 6/2020 Legea, azaroaren 11koa, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin 
batzuk arautzen dituena.  

− Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 39-2015 Legea.  
− Sektore Publikoaren Erregimen Juridikoari buruzko 40-2015 Legea. 
− 203/2021 Errege Dekretua, martxoaren 30ekoa, sektore publikoaren bitarteko 

elektronikoen bidezko jardunaren eta funtzionamenduaren erregelamendua onartzen 
duena. 

− EUROPAKO PARLAMENTUAREN ETA KONTSEILUAREN 2016/679 ERREGELAMENDUA, 
2016ko apirilaren 27koa, pertsona fisikoak babesteari buruzkoa, datu pertsonalen 
tratamenduari eta datu horien zirkulazio libreari dagokionez. Erregelamendu horrek 
95/46/EB Zuzentaraua indargabetzen du. 

− Identifikazio elektronikoari eta barne-merkatuko transakzio elektronikoetarako 
konfiantzako zerbitzuei buruzko 910/2014 Europako Erregelamendua (eIDAS). 

 

http://www.izenpe.eus/datos
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10 ARAZOAK KONPONTZEKO MEKANISMOAK 

Alderdiek elkarren artean sor daitekeen edozein gatazka Zuzenbide Kolaboratiboko prozesu bidez 
ebaztea adostu dute. Adostasunik lortu ezean, Gasteizko Epaitegi eta Auzitegietara jo ahal izango 
dute. 

 
11 ALDAKETAREN KUDEAKETA 

Dokumentu honetan egiten diren aldaketak Izenperen Segurtasun Batzordeak onartuko ditu. 

Bertsio eguneratuak www.izenpe.com helbidean kontsulta daitezke. 
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