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ALDAKETEN KONTROLA 

 

 

BERTSIOA 

 

ALDAKETAK 
 

 

 

 

 

1.0 

 

– Baldintzak gehitu dira 2.2 atalean. 

– Baldintzak eguneratu dira 2.1 eta 2.2 ataletan. 

– Baldintzak eguneratu dira 2.2 atalean. 

– Aurkibidea gehitu da.  

– Orri-oina gehitu da. 

– Baldintzak ezabatu dira 2.1 eta 2.2 ataletan. 

– Urtea kendu da azaletik. 

1.1 – Domeinua balioztatzeko baldintzak eguneratu dira 2.2 atalean. 

– Grafikoak kendu dira 2.3 eta 2.6 ataletan. 

1.2 – CAA balioztatzeko baldintzak eguneratu dira 2.2 atalean. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 

 

 1. Sarrera.  

Google Certificate Transparency proiektuaren testuinguruan, Log Servers 
hornitzaileen CT zerbitzuan argitaratuko dira SSL EV eta EV Egoitza ziurtagiriak. 
Izenpek akordio bat du hornitzaile horiekin. 

 1.1. Ziurtagirien deskribapena. 

 Zigilu-ziurtagiriaren erregulazioari buruzko araudia eguneratu da. 

 Ziurtagirien baliozkotasuna eguneratu da; 1 edo 2 urtekoa izan daiteke. 

 1.2. Identifikazioa 

 OID CA/B FORUM gehitu dira. 

 Ziurtagirien serie-zenbakiek, gutxienez, 64 bit entropia izango dituzte. 

 1.3 epigrafea eta hurrengoak. 

Erakunde pribatuei jaulkitako EV motako ziurtagiriei egokitu zaie terminologia. 

 14. Xedapen orokorrak. 

 Identifikazio-betebeharrak. Izenpek, kasu guztietan, titulartasuna edo 
domeinuaren gaineko kontrola egiaztatuko dituela adierazi da. 

 Ziurtagiriaren harpidedunaren betebeharrak. Gako publikoaren berri 
emateko hitzarmenean (PDS) zehazten direnak gehitu dira. 

 1, 2 eta 3 atalak. 

BR betetzeari buruzko argibideak gehitu dira. 

1.4 – SSL-EV eta EV-Egoitza ziurtagirien OID politika eguneratu da. 
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– eIDAS-en arabera SSL EV kualifikatua eta EV Egoitza kualifikatua ziurtagiriak 
kualifikatuak direla adierazi da “1.1 Ziurtagirien deskribapena” atalean. 

– Ziurtagiri GUZTIAK CTetan argitaratuko direla adierazi da sarreran. 

– Egoitzako ziurtagiriari buruzko erreferentzia guztiak ezabatu dira. 

1.5 Profil kualifikatuak gehitu dira. 

 

 

1.6 

– Domeinuaren titulartasuna egiaztatzeko metodo hauek gehitu dira: 

– Domeinuko kontaktuari eraikitako emaila  

– Emaila DNS CAA kontaktuari 

– Emaila DNS TXT kontaktuari 

– DNS Lookup 

– Ezeztatzearen arrazoiak eta epeak zehaztu dira, azkenetan eta subCA-etan. 

 

 

 

 

 

1.7 

– Honakoak gehitu dira: 

 Test ziurtagirien ibilbideak (bizia, ezeztatua, iraungia) 

 RSA gakoen parametroen egiaztapena 

 “Aurreziurtagiriaren” definizioa gehitu da 

 Bertsio-zenbakia areagotzeko betebeharra, aldaketarik ez izan arren 

– Honakoak kendu dira: 

 EV-ak, Izenpek gaur egun jaulkitzen dituen profiletatik 

 Ezeztatzeko prozedura, eta DPCra birbideratu da 

– Izenperen CA publikoek ez dutela barne-domeinuetarako jaulkitzen zehaztu da. 

1.8 RFC 3647-ren egiturari egokitu zaio dokumentua. 

 

 

1.9 

– Bertsioen historiaren taula honekin ordezkatu da aldaketen kontrolaren atala. 

– Profil guztien iraupena eguneratu da; 395 egunekoa izango da. 

– DNS CAA metodoa kendu da. 

– Whois metodoa gehitu da .eus domeinuetarako. 

 

2.0 

– Egoitza kualifikatua eta SSL EV ziurtagiriei buruzko erreferentziak ezabatu dira. 

– Izenperen posta-helbidea eta helbide elektronikoa eguneratu dira. 

– Politikaren idazkera berrikusi da. 

2.1 

Epigrafeak, 

– 3.2.2.1 Identifikazioa: SSL ziurtagiri kualifikatuen inguruan. CABFORUM-en 
arabera entitate egiaztatzeko iturrien zerrenda sartzen da. 

– Azalean: dokumentuaren izenburutik orri-oina kendu da telefono-zenbakian 
errore bat zela eta. 
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1. SARRERA  
 

Ziurtapen eta Zerbitzu Enpresa - Empresa de Certificación y Servicios, Izenpe SA (aurrerantzean, 
Izenpe) enpresak webguneetarako jaulkitako ziurtagiri mota ezberdinei dagokien ziurtapen-politika 
jasotzen du dokumentu honek. 

Izenperen Ziurtapen Praktiken Deklarazioan, CA/Browser Forum Baseline 
Requirements dokumentu espezifikoetan (aurrerantzean, BR), webguneetarako 
ziurtagiriak jaulkitzeko EV guidelines gidalerroetan (aurrerantzean, EVBR) eta ETSI-ren 
zehaztapenetan (www.etsi.org) ziurtagiri mota honi buruz oro har definitzen dena 
zehaztea eta osatzea da dokumentu honen xedea. Argitaratutako arau horien azken 
bertsioari atxikitzen zaio Izenpe. 

Hala, ETSIk ezarritako ziurtapen-politika hauek jarraitzen ditu Izenpek: 

 DVCP (Domain Validation Certificates Policy): “SSL DV” ziurtagirien kasuan. 

 OVCP (Organizational Validation Certificates Policy): “SSL OV” ziurtagirien kasuan. 

 EVCP (Extended Validation Certificates Policy): “SSL Kualifikatua” ziurtagirien kasuan.  

Google Certificate Transparency proiektuaren testuinguruan, Log Servers hornitzaileen CT zerbitzuan 
argitaratuko dira jaulkitako SSL ziurtagiri guztiak. Izenpek akordio bat du hornitzaile horiekin. 

Izenpek testak egiteko webguneak ditu, software-hornitzaileek SSL/TLS ziurtagiriak dituzten haien 
produktuak produkzio ingurune batean proba ditzaten. Izenpek zenbait webgune ditu, gutxienez 
amaierako ziurtagiri bizi, iraungi eta ezeztatu batekin: 

 https://test-ev-qualified.izenpe.eus/ 

 https://test-expired-ev.izenpe.eus/ 

 https://test-revoked-ev.izenpe.eus/  

 

Egindako balioztatzearen arabera, ziurtagiri mota hauek jaulkitzen ditu Izenpek: 

 SSL DOMAIN VALIDATED (SSL DV): 

Ziurtagiri hau, ez kualifikatua, webguneari dagokion domeinuaren titulartasuna 
identifikatzeko erabiliko da, eta erabiltzaileari Interneteko nabigatzaile baten arrazoizko 
bermea eskaintzen dio.  

Ziurtagiri hauen baliozkotasuna 395 egunekoa da. 

  SSL ORGANIZATION VALIDATED (SSL OV): 

Ziurtagiri hau, ez kualifikatua, webguneari dagokion domeinuaren titulartasuna 
identifikatzeko eta erakundea egiaztatzeko erabiliko da, eta erabiltzaileari Interneteko 
nabigatzaile baten arrazoizko bermea eskaintzen dio; hain zuzen ere, sartzen den webgunea 
ziurtagirian identifikatutako erakundearen jabetzakoa dela bermatzen du. 

 Ziurtagiri hauen baliozkotasuna 395 egunekoa da. SSL KUALIFIKATUA (SSL KUALIFIKATUA): 

Ziurtagiri hau kualifikatua da, EUROPAKO PARLAMENTUAREN ETA KONTSEILUAREN 2014ko 
uztailaren 23ko 910/2014 Erregelamenduaren (EB) arabera. Erregelamendu hori identifikazio 
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elektronikoari eta barne-merkatuko transakzio elektronikoetarako konfiantzazko zerbitzuei 
buruzkoa da, eta 1999/93/EE Zuzentaraua (eIDAS Erregelamendua) indargabetzen du. Webguneari 
dagokion domeinuaren titulartasuna identifikatzeko eta erakundea egiaztatzeko erabiliko da, eta 
berme sendoa eskaintzen dio Interneteko nabigatzaile bateko erabiltzaileari; hain zuzen ere, sartzen 
den webgunea ziurtagirian identifikatutako erakundearen jabetzakoa dela bermatzen du. 

Ziurtagiri hauen baliozkotasuna 395 egunekoa da. 

 

1.1. Helburua  

Izenpek jaulkitako webguneetako kautotze-ziurtagirien erabiltzaileei aplika dakizkien konfiantzazko 
zerbitzuen baldintzak eta ezaugarriak arautzea da dokumentu honen helburua. Era berean, Izenpek 
honakoekin lotuta hartutako konpromisoak zehazten ditu: 

 Ziurtagirien kudeaketa, eta eskaerarekin, jaulkipenarekin, erabilerarekin eta 
indarraldiaren amaierarekin lotutako baldintzen kudeaketa.  

 Ziurtagirien balio-egoeraren gaineko kontsulta-zerbitzua ematea, baita zerbitzuaren 
erabilerarekin eta eskainitako bermeekin lotutako baldintzen kontsulta-zerbitzua ere.  

Gainera, dokumentu honetan alderdi hauek jasotzen dira, zuzenean edo Izenperen 
Ziurtapen Praktiken Deklarazioarekiko erreferentziekin : aurreko paragrafoan deskribatutako 
zerbitzuetan konfiantza dutenei eta/edo erabiltzaileei aplikatzekoa zaien erantzukizun-
erregimenaren xehetasunak; haien prozedurei eta instalazioei aplikatutako segurtasun-
kontrolak, haien eraginkortasunari kalterik egin gabe argitaratu daitekeen horretan; 
sekretu- eta konfidentzialtasun-arauen inguruko alderdiak; eta ondasunen eta aktiboen 
jabetzarekin, datu pertsonalen babesarekin eta jendearen esku jartzea interesgarritzat 
jotzen den gainerako informazio-gaiekin lotzen diren alderdiak.  

Izenperen Ziurtapen Praktiken Deklarazioaren parte da Politika hau. Dokumentu honen eta Ziurtapen 
Praktiken Deklarazioaren artean kontraesanik balego, dokumentu honetan zehaztutakoak izango du 
lehentasuna. 

 

1.2. Dokumentuaren izena eta identifikazioa  

“Webguneetako kautotze-ziurtagirien ziurtapen-politika” da dokumentu honen izena. 

– Bertsioa: 2.1 

– Jaulkitze-data:  2022/10/13 

– Kokapena:http://www.izenpe.eus/s15-
content/es/contenidos/informacion/doc_especifica/es_def/index.shtml 

– Lotzen zaion ZPDa:  Izenperen Ziurtapen Praktiken Deklarazioa 
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Ziurtagiriak identifikatu ahal izateko, Izenpek honako politika-identifikatzaileak (OID) esleitu dizkie. 

 

ZIURTAGIRIA OID POLITIKA 

SSL DV 1.3.6.1.4.1.14777.1.2.4 

SSL OV  1.3.6.1.4.1.14777.1.2.1 

SSL Kualifikatua 1.3.6.1.4.1.14777.6.1.3 

 

1.3. Esku hartzen duten aldeak  

Deskribatutako konfiantzazko zerbitzuen kudeaketan eta erabileran esku hartzen duten aldeak: 

1. Ziurtapen-agintaritza. 

2. Erregistro-agintaritza. 

3. Ziurtagirien harpidedunak edo titularrak. 

4. Konfiantza duten aldeak. 

5. Beste parte-hartzaile batzuk.  

 

1.3.1. Ziurtapen-agintaritza.  

Politika honen testuinguruan, ziurtapen-agintaritza hauek daude Izenperen esku: 

 

Mota CN SHA1 hatza 

Oinarrizkoa Izenpe.com 2f783d255218a74a653971b52ca29c45156fe919 

Mendekoa EAEko Herri 
Administrazioen CA (2) 

f79cda11e7917419a0418db84ba743c5313ad7f0 

Mendekoa SSL EV ziurtagirien CA 6c484d0f4db295ec67ebb3e05e3dc214492a9ab8 

Mendekoa SSL EV ziurtagirien CA c68bade5f069778a003074e619dab2e7928342d5 

 

OINARRIZKO ZIURTAPEN AGINTARITZA 

Mendeko ziurtapen-agintaritzei ziurtagiriak jaulkitzen dizkien ziurtapen-agintaritza da. 

 

OINARRIZKO CA 

Esparrua/luzapena Edukia 
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version 3. bertsioa 

serialNumber 00b0b75a16485fbfe1cbf58bd719e67d 

signature sha256WithRSAEncryption 

issuer   

CN  Izenpe.com 

O  IZENPE SA 

C ES 

validity 30 urte 

subject   

CN Izenpe.com 

O IZENPE SA 

C ES 

subjectPublicKeyInfo RSA 4096 bit 

extensions   

subjectAltName   

rfc822Name info@izenpe.com 

directoryName   

STREET Mediterraneo Etorbidea 14 - 01010 Gasteiz 

O IZENPE SA - IFK A01337260- RMerc. Gasteiz T1055 F62 S8 

subjectKeyIdentifier 1d1c650ea8f2257bb491cfe4b1b1e6bd55746c05 

keyUsage 
Ziurtagirien sinadura, CRL sinadura konexiorik gabe, Ziurtagiriak 

ezeztatzeko zerrendaren sinadura (CRL) (06) 

 

MENDEKO ZIURTAPEN AGINTARITZA 

EAEko Herri Administrazioen CA (2) 

Esparrua/luzapena Edukia 

version 3. bertsioa 

serialNumber 24c5c8aa566f8ee84cbea7055ce164a4 

signature sha256WithRSAEncryption 

issuer   

CN  Izenpe.com 

O  IZENPE SA 
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C ES 

validity 2037ko abenduaren 13a 

subject   

CN EAEko Herri Administrazioen CA (2) 

OU AZZ Ziurtagiri Publikoa 

O IZENPE SA 

C ES 

subjectPublicKeyInfo RSA 4096 bit 

extensions   

subjectAltName   

rfc822Name info@izenpe.com 

directoryName   

STREET Mediterraneo Etorbidea 14 - 01010 Gasteiz 

O IZENPE SA - IFK A01337260- RMerc. Gasteiz T1055 F62 S8 

subjectKeyIdentifier c0a94af7472587ffbcb5a689ce82d246a889eba3 

authorityKeyIdentifier ID gakoa = 1d1c650ea8f2257bb491cfe4b1b1e6bd55746c05 

certificatePolicies   

policyIdentifier Jaulkipen-zuzentarau guztiak 

Zuzentarau-ziurtatzailearen 
IDa 

CPS 

cpsURI http://www.izenpe.eus/cps 

authorityInfoAccess   

Sartzeko modua Online ziurtagiriaren egoera-protokoloa (1.3.6.1.5.5.7.48.1) 

Ordezko izena   

URL helbidea http://ocsp.izenpe.com:8094 

cRLDistributionPoints http://crl.izenpe.com/cgi-bin/arl2 

keyUsage 
Ziurtagirien sinadura, CRL sinadura konexiorik gabe, 

Ziurtagiriak ezeztatzeko zerrendaren sinadura (CRL) (06) 

Hatz-marka f79cda11e7917419a0418db84ba743c5313ad7f0 

 

SSL EV 2010 ziurtagirien CA 

Esparrua/luzapena Edukia 

version 3. bertsioa 
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serialNumber 6d71e25b7bb6b6364cbea848e3a4a981 

signature sha256WithRSAEncryption 

issuer   

CN  Izenpe.com 

O  IZENPE SA 

C ES 

validity 2020ko urriaren 20a 

subject   

CN SSL EV ziurtagirien CA 

OU EV ziurtagiri publikoa 

O IZENPE SA 

C ES 

subjectPublicKeyInfo RSA 4096 bit 

extensions   

subjectAltName   

rfc822Name info@izenpe.com 

directoryName   

STREET Mediterraneo Etorbidea 14 - 01010 Gasteiz 

O IZENPE SA - IFK A01337260- RMerc. Gasteiz T1055 F62 S8 

subjectKeyIdentifier a6ce69692ea621353b3acf0af12e3f15ac199027 

authorityKeyIdentifier ID gakoa = 1d1c650ea8f2257bb491cfe4b1b1e6bd55746c05 

certificatePolicies   

policyIdentifier Jaulkipen-zuzentarau guztiak 

Zuzentarau-ziurtatzailearen 
IDa 

CPS 

cpsURI http://www.izenpe.eus/cps 

authorityInfoAccess   

Sartzeko modua Online ziurtagiriaren egoera-protokoloa (1.3.6.1.5.5.7.48.1) 

Ordezko izena   

URL helbidea http://ocsp.izenpe.com  

cRLDistributionPoints http://crl.izenpe.com/cgi-bin/arl2 

keyUsage 
Ziurtagirien sinadura, CRL sinadura konexiorik gabe, 

Ziurtagiriak ezeztatzeko zerrendaren sinadura (CRL) (06) 
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Hatz-marka 6c484d0f4db295ec67ebb3e05e3dc214492a9ab8 

 

SSL EV 2018 ziurtagirien CA 

Esparrua/luzapena Edukia 

version 3. bertsioa 

serialNumber 687db7171744da235b3f625a7393f8a5 

signature sha256WithRSAEncryption 

issuer   

CN  Izenpe.com 

O  IZENPE SA 

C ES 

validity 2028ko uztailaren 6a 

subject   

CN SSL EV ziurtagirien CA 

OU EV ziurtagiri publikoa 

O IZENPE SA 

C ES 

subjectPublicKeyInfo RSA 4096 bit 

extensions   

subjectAltName   

rfc822Name info@izenpe.com 

directoryName   

STREET Mediterraneo Etorbidea 14 - 01010 Gasteiz 

O IZENPE SA - IFK A01337260- RMerc. Gasteiz T1055 F62 S8 

subjectKeyIdentifier c6edfe77fb51564dfcabd5e3b10c13a3bf54e39b 

authorityKeyIdentifier ID gakoa = 1d1c650ea8f2257bb491cfe4b1b1e6bd55746c05 

certificatePolicies   

policyIdentifier Jaulkipen-zuzentarau guztiak 

Zuzentarau-ziurtatzailearen 
IDa 

CPS 

cpsURI http://www.izenpe.eus/cps 

authorityInfoAccess   
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Sartzeko modua Online ziurtagiriaren egoera-protokoloa (1.3.6.1.5.5.7.48.1) 

Ordezko izena   

URL helbidea http://ocsp.izenpe.com  

cRLDistributionPoints http://crl.izenpe.com/cgi-bin/arl2 

keyUsage 
Ziurtagirien sinadura, CRL sinadura konexiorik gabe, 

Ziurtagiriak ezeztatzeko zerrendaren sinadura (CRL) (06) 

Hatz-marka c68bade5f069778a003074e619dab2e7928342d5 

 

1.3.2. Erregistro-agintaritza.  

Izenpe da ziurtagiri hauek jaulkitzeko prozesuan jarduten duen erregistro-agintaritza bakarra.  Modu 
automatizatuan egiten ditu identifikazio- eta egiaztapen-lanak, Harpidedunari jaulkitako ziurtagiriak 
Ziurtagirian bertan adierazitako domeinu-izenaren kontrola duela bermatzeko helburuz. Modu esklusiboan 
kontrolatzen da. 

Domeinu-identitatearen edo domeinu-kontrolaren gaineko egiaztapenetako bat bera ere ez zaie hirugarren 
batzuei eskuordetuko. 

1.3.3. Ziurtagirien harpidedunak  

Ziurtagiriak jasotzen dituzten pertsona juridikoak dira harpidedunak, eta baldintzen dokumentuan 
zehaztutakoa betetzera behartuta daude. 

l 

1.3.4. Konfiantza duten aldeak.  

Konfiantza duten aldeak dira mota honetako ziurtagiriek barnean hartzen dituzten TSL/SSL protokoloak 
erabilita webguneetara konektatzen diren eta horietan konfiantza duten Interneteko erabiltzaileak. 

1.3.5. Beste parte-hartzaile batzuk.  

Erabaki gabe. 

 

1.4. Ziurtagirien erabilera  

1.4.1. Ziurtagirien erabilera baimenduak  

Webgunea kautotzeko ziurtagiriek webgune jakin bat kautotzeko aukera ematen dute, eta ziurtagiria jaulki 
zaion pertsona juridikoarekin edo fisikoarekin lotzen dute webgunea.  

Politika honen baitan jaulkitako webgune kualifikatuen kautotze-ziurtagiri guztiak kualifikatuak dira eIDAS 
Erregelamenduaren arabera, baita ETSI EN 319 411-2 “Requirements for trust service providers issuing EU 
qualified certificates” eta ETSI EN 319 412-4 “Certificate profile for web site certificates” Europako 
estandarretan ezarritako baldintzen arabera ere. 
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1.4.2. Ziurtagirien erabilera-mugak  

Berezkoa duten zereginerako eta ezarritako helbururako erabili behar dira ziurtagiriak, eta ez beste inongo 
zeregin eta helburutarako.  

Halaber, aplikatzekoa den legediaren arabera soilik erabili behar dira ziurtagiriak. 

Ziurtagiriak ez dira diseinatu egoera arriskutsuetan kontrol-ekipo gisara erabiltzeko edo hutsegiteen 
aurkako jardueretan erabiltzeko (instalazio nuklearren funtzionamenduan, nabigazio-sistemetan, airetiko 
komunikazioetan, armamentuaren kontrol-sistemetan...). Jarduera horietan, akats batek heriotza, zauriak 
edo ingurumen-kalte larriak eragin ditzake. 

Entitate erabiltzaile batek edo hirugarren batek ziurtagiri horietan konfiantza badu, baina ez badu jo nahi 
egiaztapen-politika honen mende emandako ziurtagirien baliotasun-egoerari buruzko informazio- eta 
kontsulta-zerbitzura, ez du ziurtapen-politika eta -praktika partikular hauen estaldurarik lortuko, eta ez du 
inolako zilegitasunik izango Izenperen aurkako lege-ekintzak erreklamatzeko edo abiarazteko, ziurtagiri 
baten erabileraren edo konfiantzaren ondoriozko kalteengatik, galerengatik edo gatazkengatik.  

Izenpek debekatu egiten du ziurtapen-politika honen mende emandako ziurtagiriak erabiltzea komunikazio 
zifratuak deszifratzeko (MITM) edo legez kontra atzemateko, paketeen ikuskapen sakona egiteko (DPI), eta 
abar. 

 

1.5. Politiken administrazioa  

1.5.1. Entitate arduraduna  

Izenpe da Ziurtapen Praktiken Deklarazio hau aplikatzen zaien ziurtagiriak jaulkitzen dituen ziurtapen-
entitatea. Gasteizen du egoitza soziala Izenpek (Tomas Zumarraga Dohatsuaren kalea, 71-1. solairua, 
01008) eta A-01337260 da haren IFZ zenbakia.  

 

1.5.2. 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 

Posta elektronikoko 
helbidea 

izenpe@izenpe.eus 

 

Segurtasun-arazoen berri emateko, hala nola gakoa arriskuan dagoen susmoa, ziurtagirien 
erabilera desegokia, iruzurra, ezeztatzeko eskaera edo bestelako arazoren baten berri 
emateko, jar zaitez harremanetan incidencias@izenpe.eus helbidearekin.  

 

1.5.3. Egokitzearen arduradunak  

Izenperen Segurtasun Batzordea arduratzen da Politika hau onartzeaz. 
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1.5.4. Onarpen-prozedura  

Izenpek bere ziurtapen-zerbitzuak kudeatzen ditu eta ziurtagiriak jaulkitzen ditu, Konfiantzazko 
ziurtagiriak jaulkitzeko eta kudeatzeko oinarrizko betekizunen azken bertsioaren arabera, hau 
da, CA/Browser Forum erakundeak ezarritako betekizunen arabera. Helbide honetan kontsulta 
daitezke betekizun horiek: https://cabforum.org/baseline- requirements-documents/. 

Izenpek urtero berrikusten eta eguneratzen du Politika hau, eta www.izenpe.eus helbidean 
argitaratzen ditu bertsio berriak. 

 

1.6. Definizioak eta akronimoak  

1.6.1. Definizioak  

 Webgunea kautotzeko ziurtagiria: webgune bat kautotzeko aukera ematen du, eta Ziurtagiria jaulki 
zaion pertsona fisikoarekin edo juridikoarekin lotzen du webgunea. 

 OV ziurtagiria: webguneak kautotzeko ziurtagiria, erakundea baliozkotzeko politikaren (OVCP) 
arabera jaulkitakoa. Erabiltzailea sartu den webgunearen titularra eta OV Ziurtagiriak 
identifikatutako Erakundea bat datozela bermatzen die Interneteko nabigatzaileetako 
erabiltzaileei. Ziurtagiri horrek ETSI EN 319 411-1 “Policy and security requirements for Trust 
Service Providers issuing certificates; Part 1: General requirements” Europako estandarraren 
betekizunak betetzen ditu.  

 Wildcard OV Ziurtagiria: webgunea kautotzeko ziurtagiri bakar batekin azpidomeinu kopuru 
mugagabea (hirugarren mailatik aurrera) hartzen duen OV ziurtagiria. 

 Webgunea kautotzeko ziurtagiri kualifikatua: Ziurtagiri hau kualifikatua da eIDASen arabera. 
Webguneari dagokion domeinuaren titulartasuna identifikatzeko eta erakundea egiaztatzeko 
erabiliko da, eta erabiltzaileari Interneteko nabigatzaile baten berme sendoa eskaintzen dio; hain 
zuzen, sartzen den webgunea ziurtagirian identifikatutako erakundearen titularpekoa dela. 

 Certificate Transparency (CT): webgunea kautotzeko ziurtagiriak gainbegiratzeko esparru ireki bat 
da. Hartara, ziurtagiri horietako bat jaulkitzen denean, CT erregistroetan argitaratzen da, eta, 
horrela, domeinuen jabeek horien jaulkipena ikuskatu ahal izango dute haien domeinuetarako, eta 
oker jaulkitako ziurtagiriak detektatu ahal izango dituzte. 

 Ziurtapen Praktiken Deklarazioa (ZPD): Izenpek edonorentzat eskuragarri jartzen duen deklarazioa, 
erraz lor daitekeena, modu elektronikoan eta dohainik.  Segurtasun-dokumentuaren balioa du eta 
bertan zehazten dira —eIDAS arauaren esparruan— zein diren Konfiantzazko Zerbitzu Emaileen 
betebeharrak, honakoekin lotuta: sinadura sortzeko nahiz egiaztatzeko datuak kudeatzea eta 
ziurtagiri elektronikoak kudeatzea; ziurtagiriak eskatzean, jaulkitzean, erabiltzean eta iraungitzean 
aplika daitezkeen baldintzak; segurtasun-neurri teknikoak eta antolakuntzari dagozkionak; profilak 
eta  ziurtagirien indarraldiaren gaineko informazio-mekanismoak. 

 Ziurtapen-politika: bertan jasotzen diren baldintza partikularren arabera Izenpek jaulkitako 
ziurtagiri multzo jakin baten jaulkipenari aplikatzen zaion politika. 

 Ziurtagiri batekin izandako gorabeheraren txostena: gakoa arriskuan dagoen susmoa, 
ziurtagiriaren erabilera okerra edo ziurtagiriekin lotutako bestelako iruzur, arrisku, erabilera oker 
edo jokabide desegoki jasotzen ditu. 
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 Ikuskapen-organismoa: Estatu kide batek konfiantzazko zerbitzuak ematearen arloko 
gainbegiratze-eginkizunen arduradun gisa izendatutako erakundea, eIDAS Araudiaren 17. 
artikuluarekin bat etorriz.  Espainian, gaur egun, Ekonomia gaien eta Eraldaketa Digitalaren 
Ministerio da. 

 CAA erregistroa (CAA records): ziurtapen-agintaritzen (CAA) baimeneko DNS baliabideen 
(domeinu-izenen sistema) erregistroa.  Aukera ematen dio DNS domeinu-izenen titular bati 
domeinu horretarako ziurtagiriak jaulkitzeko baimena duten ziurtapen-agintaritzak (CA) zehazteko.  
 
 CAA baliabideen erregistroak argitaratuta, domeinu-izenen titularrak kontrol gehigarriak 
inplementa ditzake eta, hartara, bere domeinu-izenerako webguneak kautotzeko ziurtagiri bat 
baimenik gabe jaulkitzeko arriskua murritz dezake. 

 Harpidedunaren ordezkaria: harpidedunak baimendutako pertsona fisikoa, ziurtagiria izapidetu 
dezan. 

 Harpideduna: Izenperen (Konfiantzazko Zerbitzu Emailea den aldetik) jarduerak jasotzen dituen 
pertsona juridikoa, organoa edo erakunde publikoa, zerbitzuaren baldintzak onartzen dituena. 
Ziurtapen-politika honen mende, webguneak kautotzeko ziurtagiriak jaulkitzea da zerbitzu hori. 
Harpideduna ziurtagiriaren subjektuaren eremuan erreferentziatzen da, eta haren erabileraren 
titularra eta arduraduna da; berak soilik du haren gaineko kontrola eta erabaki-ahalmena. 

1.6.2. Akronimoak  

Ziurtapen-politika honetan xedatutakoaren ondorioetarako, honako akronimo hauek izango dira 
aplikatzekoak. Akronimo hauen esanahia bat dator Europako ETSI EN 319 411 “Policy and security 
requirements for Trust Service Providers issuing certificates” estandarrarekin:  

 

CA: ziurtapen-agintaritza.  

RA: erregistro-agintaritza.  

ARL: ziurtapen-agintaritzak ezeztatzeko zerrenda.  

CN: izen arrunta (Common Name).  

CRL: ezeztatutako ziurtagirien zerrenda.  

DN: izen bereizgarria (Distinguished Name).  

ZPD: Ziurtapen Praktiken Deklarazioa.  

eIDAS: 1999/93/EE Zuzentaraua indargabetzen duen Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 
identifikazio elektronikoari eta barne-merkatuko transakzio elektronikoetarako konfiantzako 
zerbitzuei buruzko uztailaren 23ko 910/2014 Erregelamendua.  

EV: balidazio hedatua (Extended Validation).  

ETSI: European Telecommunications Standards Institute.  

HSM: segurtasun-modulu kriptografikoa (Hardware Security Module). Gako kriptografikoak 
sortzen eta babesten dituen segurtasun-gailua da.  

OCSP: lineako ziurtagiri baten egoera lortzeko erabiltzen den Interneteko protokoloa (Online 
Certificate Status Protocol).  
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OID: objektu-identifikatzailea (Object IDentifier).  

OV: erakunde-balidazioa (Organizational Validation).  

PDS: PKIaren informazio-deklarazioa (PKI Disclosure Statement).  

PIN: identifikazio pertsonaleko zenbakia (Personal Identification Number).  

PKCS: RSA Laborategiak garatutako PKI estandarrak (Public Key Cryptography Standards).  

TLS/SSL: aplikazioen eta zerbitzarien artean kautotzeko eta datuak zifratzeko aukera ematen duten 
protokoloak (Transport Layer Security/Secure Socket Layer protocol).  

UTC: denbora koordinatu unibertsala (Coordinated Universal Time). 
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2. ARGITALPENA ETA BILTEGIAK  

2.1. Biltegia  

Izenpek informazio publikoko biltegia du www.izenpe.eus helbidean, eta asteko zazpi egunetan eta 
eguneko 24 orduetan dago eskuragarri. 

2.2. Ziurtapen-informazioaren argitalpena  

Ziurtapen-politika honen mende dagoen ziurtagiri elektronikoen jaulkipenari buruzko 
informazioak, www.izenpe.eus webgunearen bidez eskura daitekeenak, alderdi hauek biltzen ditu:  

 Ziurtapen-praktiken eta -politiken deklarazioak.  

 Ziurtagirien eta ezeztatze-zerrenden profilak.  

 PKIaren informazio-deklarazioak (PDS).  

 Ziurtagiriak erabiltzeko baldintzak, tresna juridiko lotesle gisa.  

 Izenperen mendeko CAen eta oinarrizko ziurtagirien deskarga, eta informazio gehigarria. 

2.3. Argitalpen-maiztasuna  

Izenpek bere ziurtapen-politikak eta -praktikak berrikusiko ditu, eta urtero eguneratuko du 
ziurtapen-politika hau, dokumentu honen “1.5.4. Onarpen-prozedura ” atalean ezarritako 
jarraibideei jarraituz.  

ZPDn edo dokumentu honetan aldaketaren bat eginez gero, berehala argitaratuko da.  

ZPDko “4.9.7 CRLak sortzeko maiztasuna” atalean definitzen da CRLa argitaratzeko maiztasuna.  

2.4. Biltegietarako sarrera kontrolatzea  

Izenpek bere biltegian argitaratutako informazioa irakurtzen uzten du, baina kontrolak ezartzen ditu 
baimenik gabeko jendeak Zerbitzu horretan erregistrorik sar ez dezan, lehendik zeudenak alda edo 
ezaba ez ditzan, eta horko informazioaren osotasuna eta egiazkotasuna babesteko.  

Izenpek sistema fidagarriak erabiltzen ditu informazio-biltegira sartzeko. Horrela: 

 Baimendutako jendeak bakarrik erants dezake informazioa edo egin ditzake aldaketak. 

 Informazioaren egiazkotasuna egiazta daiteke. 

 Ziurtagiriak eskuragarri daude kontsultarako. 

 Segurtasun-baldintzei eragiten dien aldaketa tekniko oro antzeman egiten da. 
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3. IDENTIFIKAZIOA ETA KAUTOTZEA  

3.1. Izena  

Ziurtagirien kodifikazioak RFC 5280 “Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and 
Certificate Revocation List (CRL) Profile” estandarrari jarraitzen dio. ZPDko eta ziurtapen-politikako 
ziurtagirien profilean definitutako eremu guztiek UTF8String kodifikazioa erabiltzen dute, berariaz 
kontrakoa adierazten den eremuetan izan ezik.  

Horrez gain, eta SSL ziurtagiri kualifikatuetarako, Izenpek CABForumeko 9.2 atalean ezarritako 
baldintzak beteko ditu ("Balidazio hedatuko ziurtagiriak egiteko eta kudeatzeko gida"). Helbide 
honetan kontsulta daitezke: https://cabforum.org/extended-validation/  

Izenperen iritziz, “aurre-ziurtagiri” bat —RFC 6962an (Certificate Transparency) definitzen denaren 
arabera— ez da “ziurtagiritzat” jo behar, eta, horrenbestez, ez da RFC 5280 arauaren (Internet X.509 
PKI and CRL Profile)  betekizunen mende egongo.  

3.1.1. Izen motak  

Ziurtapen-politika honen mende dauden azken erakundeen ziurtagiri elektronikoek izen bereizgarri 
bat dute (DN) Subject Name eremuan, eta ziurtagiriaren profilari buruzko informazioarekin osatzen 
da izen hori (dokumentu honen 7.1 atala). Izenpek, arlo horretan, X.500, RFC 5280 eta CA/Browser 
Forum (BRs and EVGs) betekizunak betetzen ditu.  

Common Name eremuan ziurtagiriaren harpideduna zehazten da. 

3.1.2. Izenen esanahia  

Subject Name eremuko izen bereizgarri (DN) guztiak adierazgarriak dira. Ziurtagiriaren harpidedunari 
lotzen zaizkion atributuen deskribapena gizakiek irakurtzeko modukoa da (ikus dokumentu honetako 
7.1.4 Izenen formatuak atala).  

Subject Distinguished Name eremua, era berean, CABForumen 9.2 atalean ezarritako betekizunen 
mende egongo da (“Balidazio hedatuko ziurtagiriak egiteko eta kudeatzeko gida”). Helbide honetan 
kontsulta daitezke: https://cabforum.org/extended-validation/. Izenpek ez du EV politikak dituzten 
Wildcard ziurtagiririk jaulkitzen.  

3.1.3. Goitizenak  

Izenpek, ziurtapen-politika honen pean, ez du goitizenak erabiltzea onartzen.  

3.1.4. Zenbait izen-formatu interpretatzeko erabiltzen diren arauak  

ISO/IEC 9594 arauko erreferentziazko X.500 estandarrak definitutako betekizunak aplikatzen dira. 
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3.1.5. Izen-bakartasuna  

Konfiantzazko zerbitzu-emailearen domeinuaren barruan, bakarra izango da ziurtagiriaren 
harpidedunari esleitutako izen bereizgarria (DN).  

3.1.6. Marka erregistratuak onartzea eta kautotzea  

Ziurtagiri-eskatzaileek ziurtagiriak jaulkitzeko eskaeretan izena jartzean, ez dute jarri behar 
etorkizuneko harpidedunak hirugarrenen eskubideak urratzeko moduko izenik. 

Izenpek ez du erabakitzen ziurtagiri-eskatzaileak baduen eskubiderik ziurtagiri-eskaeran ageri den 
izenaren gainean. Halaber, ez du artekari- edo arbitro-lanik egiten, eta ez du beste inola ebazten 
pertsona-, erakunde- edo domeinu-izenen jabetzaren gaineko auzirik. 

Izenpek eskubidea dauka ziurtagiri-eskubiderik ez onartzeko izenei buruzko auziak direla eta. 

3.2. Identitatearen hasierako balidazioa  

Webguneak kautotzeko ziurtagiriaren barnean hartzen den informazioa baliozkotzeko prozesua 
egitean, Izenpek CA/Browser forum erakundeak ezarritako "Konfiantzazko ziurtagiriak egiteko eta 
kudeatzeko oinarrizko betekizunak" hartzen ditu kontuan. Betekizun horiek helbide honetan 
kontsulta daitezke: https://cabforum.org/baseline-requirements-documents. 

Horrez gain, SSL ziurtagiri kualifikatu bat jaulki aurretik, Izenpek ziurtatzen du ziurtagiri mota 
horietan barnean hartzen den harpidedunari buruzko informazio guztia CA/Browser forum 
erakundeak definitutako betekizunen araberakoa dela (eta horien arabera egiaztatzen dela). 
Betekizun horiek “Balidazio hedatuko ziurtagiriak egiteko eta kudeatzeko gidan” (11. atalean) 
definitzen dira eta https://cabforum.org/extended-validation helbidean kontsulta daitezke. 

Izenpek aldian behingo ikuskapen-prozesuetarako (barne-ikuskapenetarako zein ikuskapen 
independenteetarako) atal honetan egindako baieztapen guztiak erregistratzen ditu.  

3.2.1. Gako pribatuaren jabetza frogatzeko metodoak  

Izenpek PKCS#10 formatuko ziurtagiri-eskaera bat jasotzen du, harpidedunaren ordezkariak 
dagokion ingurunean sortutako gako pribatuaren bidez modu digitalean sinatua. Ziurtagiria jaulki 
aurretik, Izenpek sinadura egiaztatzen du, eta eskaeran jasotako gako publikoa ziurtagiriaren 
arduradunak sortutako gako pribatuarekin bat datorrela bermatzen du.  

3.2.2. Erakundearen identitatea kautotzea  

3.2.2.1 Identitatea  

Webgune baten harpideduna pertsona fisiko bat izanez gero, Izenpek ez du webgune hori kautotzeko 
ziurtagiririk jaulkitzen.  
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– DV ziurtagirien kasuan 

– Izenpek ez du identitatea egiaztatzen, ezta erakundearen gaineko bestelako informaziorik 
ere. OV ziurtagirien kasuan 

Erakunde harpidedunaren posta-helbidea eta identitatea egiaztatzen ditu Izenpek, erakunde 
motaren arabera (pribatua edo publikoa).  

 Harpideduna sektore pribatuko erakundea denean, Izenpek haren helbidea eta 
identitatea egiaztatuko ditu. Horretarako, dagokion erregistro ofizialari egingo 
dio kontsulta.  

 Erakunde publikoen kasuan, dagokion Aldizkari Ofiziala eta beste erregistro 
batzuk kontsultatutako ditu egiaztapena egiteko. 

Izenpek egiaztatzen du ziurtagiriaren eskaeran jaso diren ziurtagiriaren erakunde 
harpidedunaren izena eta posta-helbidea bat datozela kontsultatutako erregistroetan 
formaltasunez inskribatutako izenarekin eta helbidearekin, aurreko ataletan deskribatzen 
den moduan.  

– SSL ziurtagiri kualifikatuen kasuan  

Erakundea existitzen dela, haren helbidea eta identitatea egiaztatzen ditu Izenpek, erakunde 
motaren arabera. 

 Harpideduna sektore pribatuko erakundea denean, Izenpek haren helbidea eta 
identitatea egiaztatuko ditu. Horretarako, dagokion erregistro ofizialari egingo 
dio kontsulta. 

 Erakunde publikoen kasuan, dagokion Aldizkari Ofiziala eta beste erregistro 
batzuk kontsultatutako ditu egiaztapena egiteko. 

 Harpideduna aurreko kasuez bestelako kasu bat bada, dagokion iturri ofizialean 
kontsultatuta egiaztatuko da haren existentzia, helbidea eta identitatea.  

Izenpek kasu horietan erabiliko dituen egiaztapen-iturriak honako hauek dira: 

Bertsioa: 1 

Data:2020/10/01 

ERREGISTRO OFIZIALAK JURISPRUDENTZIA 

DESKRIBAPENA URL COUNTRY PROVINCE LOCALITY 
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EHAA (Euskal 
Herriko 
Agintaritzaren 
Aldizkaria) 

https://www.euskadi.eus/y22-
bopv/es/bopv2/datos/Ultimo.shtml  

ES EUSKADI  

KATALUNIAKO 
GENERALITATEAR
EN ALDIZKARI 
OFIZIALA 

https://dogc.gencat.cat/es/inici/index.
html 

ES CATALUNYA  

EUSKAL 
AUTONOMIA 
ERKIDEGOKO 
TOKI-
ERAKUNDEEN 
ERREGISTROA 

https://www.euskadi.eus/registro-de-
entidades-locales/web01-a2tokiad/es/  

ES EUSKADI  

BIZKAIKO 
ALDIZKARI 
OFIZIALA 

https://apps.bizkaia.eus/BT00/ ES BIZKAIA  

GIPUZKOAKO 
ALDIZKARI 
OFIZIALA 

https://egoitza.gipuzkoa.eus/es/bog  ES GIPUZKOA  

ARABAKO 
ALDIZKARI 
OFIZIALA 

https://www.araba.eus/botha/ ES ALAVA/ARABA  

EUSKAL HERRIKO 
AGINTARITZAREN 
ALDIZKARIA 

https://www.euskadi.eus/y22-
bopv/es/p43aBOPVWebWar/buscarAv
anzada.do?idioma=es&tipoBusqueda=
2 

ES EUSKADI  

EUSKAL 
AUTONOMIA 
ERKIDEGOKO 
ELKARTEEN 
ERREGISTROA 

https://www.euskadi.eus/registro-
asociaciones-buscador/web01-
a2aderre/es/  

ES EUSKADI  
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Izenpek egiaztatzen du ziurtagiriaren eskaeran jaso diren ziurtagiriko erakunde 
harpidedunaren izena, helbidea eta identifikazio fiskaleko zenbakia bat datozela 
kontsultatutako erregistroetan formaltasunez inskribatutako izenarekin, helbidearekin eta 
identifikazio fiskaleko zenbakiarekin, aurreko ataletan deskribatzen den moduan.  

Izenpek CA/Browser forum erakundeak “Balidazio hedatuko ziurtagiriak egiteko eta 
kudeatzeko gidan” definitutako betekizunak beteko ditu. Honako helbide honetan kontsulta 
daitezke: https://cabforum.org/extended-validation/  

3.2.2.2 Izen komertziala edo marka erregistratua  

Subjektuaren identitateari buruzko informazioak izen komertzial bat edo marka erregistratu bat 
badu, Izenpek 3.2.2.1 ataleko egiaztapen-prozedura eta -irizpide berberak erabiliko ditu eskatzaileak 
izen komertziala edo marka erregistratua erabiltzeko duen eskubidea egiaztatzeko.  

SSL ziurtagiri kualifikatuen kasuan, CABForumaren 11.3. atalean, “Balidazio hedatuko ziurtagiriak 
egiteko eta kudeatzeko gidan”, definitzen denaren araberako identitate-egiaztapen zorrotza egin 
behar da. 

3.2.2.3 Herrialdea egiaztatzea  

Herrialdea egiaztatzeko 3.2.2.1. atalean adierazitako metodoetako edozein erabiliko da.  

3.2.2.4 Baimena baliozkotzea eta domeinuaren gaineko kontrola  

Webguneak kautotzeko ziurtagirien domeinua baliozkotzeko garaian, Izenpek CA/Browser Forum's 
Baseline Requirements dokumentuan deskribatutako metodoetakoren bat erabiltzen du:  

 3.2.2.4.2 Email to Domain Contact 

 3.2.2.4.4 Constructed Email to Domain Contact 

 3.2.2.4.7 DNS Change  

 3.2.2.4.14 Email to DNS TXT Contact 

 3.2.2.4.18 Agreed-Upon Change to Website v2 

Erabilitako metodoetako bakoitzerako prozesu dokumentatu bati jarraituko dio Izenpek, eta 
jaulkipen bakoitzerako erabilitako metodoek adierazten dituzten erregistroak mantenduko ditu. 
CA/Browser Forum's Baseline Requirements dokumentuan deskribatutako gainerako metodoak ez 
dira domeinuak baliozkotzeko erabiltzen.  

a) Domeinuaren kontaktuari zuzendutako mezu elektronikoa (BR 3.2.2.4.2): Izenpek 
eskatzaileari kode bakarra eta ausazkoa igorriko dio, mezu elektroniko bidez, whois-eko 
kontaktuan agertzen den edozein helbidetara (Registrant, administratzailea edo teknikaria). 
Erantzunak ausazko zenbakia hartu beharko du barnean. 

Posta elektroniko bakoitzak domeinuaren zenbait izenen gaineko kontrola berrets dezake. 
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Izenpek posta elektroniko osoa birbidal dezake, ausazko kodearen berrerabilera barne, 
baldin eta komunikazioaren eduki osoa eta hartzaileak indarrean badaude. 

Izenpek ziurtagiria eskatzeko soilik erabiliko den ausazko kode bat emango du eta ez du 
ausazko kode hori erabiliko 30 egun pasa ostean. 

b) Adostutako aldaketa DNSn (BR 3.2.2.4.7): Eskatzaileak aldaketa bat egiten du SSL ziurtagiria 
nahi duen domeinuaren DNS erregistroan. Eskatzaileak Izenpek igorritako kode bakarra eta 
ausazkoa erantsi beharko du CNAME, TXT edo CAA eremu batean, DNS erregistroan. 
Eskatzaileak aldaketa egin duenean, Izenpek aldaketa egiaztatuko du.  

Izenpek ziurtagiria eskatzeko soilik erabiliko den ausazko kode bat emango du eta ez du 
ausazko kode hori erabiliko 30 egun pasa ostean. 

c) DNS CAA kontaktuari zuzendutako mezu elektronikoa (BR 3.2.2.4.14): Izenpek mezu 
elektroniko bidez bidaliko dio kode bakarra eta ausazkoa eskatzaileari, DNS CAA 
erregistroan agertzen den helbidera. Horretarako, CAA motako “contactemail” sarrera 
batek egon behar du, helbide elektroniko batekin. CAA 0 contactemail 
contacto@example.com. 

Izenpek ziurtagiria eskatzeko soilik erabiliko den ausazko kode bat emango du eta ez du 
ausazko kode hori erabiliko 30 egun pasa ostean. 

d) DNS TXT kontaktuari zuzendutako mezu elektronikoa (BR 3.2.2.4.14): Izenpek mezu 
elektroniko bidez bidaliko dio kode bakarra eta ausazkoa eskatzaileari, DNS TXT 
erregistroan agertzen den helbidera. TXT motako “_validation- contactemail” 
azpidomeinuan sarrera bat egon beharko du, helbide elektroniko batekin: 

_validation-contactemail.izenpe.eus. 299 IN TXT “contacto@example.com”. 

Izenpek ziurtagiria eskatzeko soilik erabiliko den ausazko kode bat emango du eta ez du 
ausazko kode hori erabiliko 30 egun pasa ostean. 

e) Adostutako aldaketa webgunean (BR 3.2.2.4.18): Eskatzaileak "/.well-known/pki-
validation" bidean argitaratu beharko du Izenpek igorritako kode bakarra eta ausazkoa 
jasotzen duen fitxategia. Eskatzaileak aldaketa egin duenean, Izenpek aldaketa egiaztatuko 
du.  

Izenpek baieztatzen du harpidedunaren ordezkariak domeinuen izen osoen edo FQDNaren (Fully 
Qualified Domain Nameren ingelesezko siglak) gaineko kontrola duela eta domeinu horiek webgunea 
kautotzeko ziurtagirietan sartzen direla. Horretarako, Izenpek, ziurtagiri horien eskaerak 
erregistratzen dituen aplikazioaren bidez, harpidedunaren ordezkariaren identitatea eta aipatutako 
FQDNaren izena kontsultatzen ditu. Ondoren, eskaera domeinu horren gaineko kontrola duen 
harremanetik datorrela (aurreko atalean definitutako metodoen arabera) edo haren baimena duela 
egiaztatzen du. Horrez gain, ziurtagiriaren eskaera erregistro horietan alta eman ondoren egin dela 
egiaztatzen du.  

Bestalde, webguneak kautotzeko ziurtagiri bat jaulki aurretik,  ziurtagirian sartu beharreko domeinua 
publikoa dela egiaztatzen da (ez dela barne-domeinua). Erregistro publikoetan kontsultatzen da hori, 
arrisku handiko domeinua ez dela egiaztatzeko (Google Safe Browsing).  
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3.2.2.5 IP helbide baterako kautotzea  

Izenpek ez ditu IP helbideak identifikatzeko ziurtagiriak jaulkitzen.  

3.2.2.6 Wildcard domeinua baliozkotzea  

RAk egiaztatuko du harpidedunak modu legitimoan kontrolatzen duela Wildcard OV ziurtagirietako 
domeinu-izenen espazio osoa.  

Wildcard ziurtagiri batean izartxoa etiketaren barruan balego, atzizki publiko baten edo erregistro 
kontrolatu baten justu ezkerretara, Izenpek uko egingo dio ziurtagiri hori jaulkitzeari, baldin eta 
eskatzaileak domeinu-izenen espazio osoaren kontrol legitimoa frogatzen ez badu. Horretarako, 
https://publicsuffix.org/ helbidean eskuragarri dagoen eta aldian behin deskargatuko duen “Public 
Suffix List” zerrenda kontsultatuko du. 

3.2.2.7 Datu-iturrien fidagarritasuna  

Edozein datu-iturri fidagarritzat jo aurretik, iturria ebaluatuko du RAk, haren fidagarritasunari, 
zehaztasunari eta alterazioekiko edo faltsutzeekiko erresistentziari dagokienez.  

3.2.2.8 CAA erregistroa  

SSL ziurtagiri oro jaulki aurretik, ziurtagiriaren CN eta subjectAltName luzapenetako DNS izen 
bakoitzerako CAA erregistro bat dagoela baliozkotzen du Izenpek, betiere RFC 6844aren 
zehaztapenen arabera. Ziurtagiria jaulkiz gero, baliozkotzea CAA erregistroaren TTLaren aurretik 
egingo da, eta, nolanahi ere, 8 orduren aurretik. Izenpek "issue" eta "issuewild" tag-ak prozesatzen 
ditu. 

Jaulkipen-baimena duten domeinuak identifikatzen dituzten Izenperen CAA erregistroak 
“izenpe.com” eta “izenpe.eus” dira. 

3.2.3. Pertsona fisiko eskatzailearen nortasuna kautotzea  

Izenpek egiaztatzen du harpidedunaren ordezkaria bat datorrela webguneak kautotzeko ziurtagiri 
bat eskatzen duen pertsona fisikoarekin. Eskaera-formularioko sinadura elektronikoaren bidez 
egingo du egiaztapena, sinadura elektronikoko ziurtagiri kualifikatu bat erabiliz, eta, horrela, bere 
identitatearen benetakotasuna bermatuko du.  

DV edo OV ziurtagirien kasuan, harpidedunaren ordezkariak eskatzaile baimenduengan eskuordetu 
ahal izango du ziurtagiriak eskatzeko ahalmena. Ordezkariak modu elektronikoan sinatu beharko du 
eskuordetze hori, SSL ziurtagiriak kudeatzeko aplikazioaren bidez. 

3.2.4. Egiaztatu gabeko harpidedunaren informazioa  

Erregistro Agintaritzak ziurtagiri elektronikoari eransten zaion informazio oro egiaztatzen du; beraz, 
jaulkitako ziurtagirien "Subject" eremuan ez dago egiaztatu gabeko informaziorik.  
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3.2.5. Ordezkatzeko ahalmena baliozkotzea  

Eskatzaileak ordezkaritza-ahalmen nahikoa duela egiaztatzen du Izenpek bezeroaren alta-
eskaerarako formularioko sinadura elektronikoaren bidez, politika honen 3.2.3 atalean deskribatzen 
den moduan. Hala, Izenperen ordezkaritza-ziurtagiriak erabiltzea onartzen da. Formulario hori 
aurreko atalean aipatutakoez bestelako ziurtagiri kualifikatu baten bidez sinatzen denean, Izenperen 
RAk egiaztatzen du eskaera sinatzen duenak ordezkaritza-ahalmena duela eta, horretarako, 
erregistro ofizialetan kontsultatzen du (Merkataritza  Erregistroan,  Aldizkari Ofizialetan, eta abar —
ordezkaritzaren izaeraren arabera—). Kontsulta horien emaitzetatik ez bada behar besteko 
ordezkaritza-ebidentziarik lortzen, Izenpe harpidedunarekin harremanetan jarriko da, ebidentzia 
horiek jasotzeko.   

SSL ziurtagiriak eskatzeko online aplikazioaren bidez, entitateko ordezkariak aukera izango du 
entitate horretarako DV eta OV ziurtagiriak jaulkitzeko baimena izango duten erabiltzaileak sortzeko.  

SSL ziurtagiri kualifikatuen eskaeren kasuan, Izenpek CA/Browser forum erakundeak “Balidazio 
hedatuko ziurtagiriak egiteko eta kudeatzeko gidan” (11.8 eta 11.11 ataletan) definitutako 
betekizunak beteko ditu.  

3.2.6. Elkarreragineko irizpideak  

Ez dago Izenpez kanpoko Ziurtapen Agintaritzekiko elkarreragin-harremanik. 

3.3. Gakoak berritzeko eskaeretarako identifikatzea eta kautotzea  

3.3.1. Gakoen ohiko berritzerako identifikatzea eta kautotzea  

Ziurtagirien harpidedunek ziurtagirien indarraldia amaitu aurretik eskatu beharko dute ziurtagiria 
berritzea. Ziurtagiria berritzeko eskaera zer baldintzatan kautotzen den zehazten da ziurtapen-
politika honen berritzeko prozesuari buruzko atalean (ikus dokumentu honen 4.6 atala).  

Ez da entitatearen indarraldia eta eskatzailearen gaitasuna eskatuko, baldin eta Izenpek azken 13 
hilabeteen barruan egiaztatu badu.  

3.3.2. Ezeztatze baten ondoren, gakoak berritzeko identifikatzea eta kautotzea 

Ziurtagiri bat ezeztatu ondoren, ziurtagiria berritu nahi izanez gero, ziurtagiri horren hasierako 
jaulkipeneko prozesu bera bete beharko da.  

3.4. Ezeztatzeko eskaeretarako identifikatzea eta kautotzea  

Ezeztatzeko eskaera baten kautotze-baldintzak dokumentu honen 4.9 atalean daude garatuta.  
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4. ZIURTAGIRIEN BIZI ZIKLOAREN BALDINTZA OPERATIBOAK  

4.1. Ziurtagiri-eskaera  

4.1.1. Nork eska dezake ziurtagiri bat?  

Harpidedunaren ordezkariek edo harpidedunaren izenean ziurtagiria eskatzeko behar bezala 
baimendutako pertsonek soilik eskatu ahal izango dituzte webgunea kautotzeko ziurtagiriak, baldin 
eta ziurtagirian barnean hartu beharreko domeinuaren izenaren gaineko kontrola dutela egiaztatzen 
badute. Izenpek domeinuaren izenaren gaineko kontrola egiaztatuko du, ziurtapen-politika honen 
“3.2. Identitatearen hasierako balidazioa” atalean deskribatzen denaren arabera.  

Horrez gain, eta ziurtagiri kualifikatuetarako, Izenpek CA/Browser forum entitatearen “Balidazio 
hedatuko ziurtagiriak egiteko eta kudeatzeko gidako” 11. ataleko betekizunak beteko ditu.  
 

4.1.2. Erregistro-prozesua eta erantzukizunak  

Eskatzaile bakoitzak ziurtagiri-eskaera bat aurkeztu beharko du, eta ziurtagiri bat jaulki aurretik eman 
beharreko informazioa emango du.  

Erregistro-prozesuak fase hauek ditu:  

 Jaulkipen-eskaera bidaltzea, eta aplikatzekoak diren baldintzak onartzea.  

Onarpen horrekin, ziurtagirian jasotako informazio guztia zuzena dela bermatzen dute 
harpidedunek. 

 Eskaera teknikoa bidaltzea (PKCS#10).  

 Hala dagokionean, aplikatzekoak diren tarifak ordaintzea. 

Izenperen RAk erakunde harpidedunaren identitatea eta harpidedunaren ordezkariaren identitatea 
egiaztatuko ditu, eta ziurtagiriaren eskaera zuzena dela, osatuta dagoela eta behar bezala 
baimenduta dagoela ziurtatuko du, betiere dokumentu honetako "3.2 Identitatearen hasierako 
balidazioa" atalean definitutako betekizunen arabera. Atal horretan deskribatutako balidazio- 
prozesuetarako egiaztapen gehigarriak egin ahal izango ditu Izenpek.  

Eratze-informazioa Merkataritza Erregistroan kontsultatzeko modurik ez daukaten entitate ez-
publikoek dokumentazio hau aurkeztu beharko dute: 

 Dagokion erregistroan argitaratu izanaren kopia 

 IFKren kopia 

Egindako egiaztapenei dagozkien ebidentziak bilduko eta zainduko ditu Izenpek  

Dokumentu honetako “9.6. Betebeharrak eta bermeak” atalean ezartzen dira prozesu honetan esku 
hartzen duten aldeen erantzukizunak.  

 

4.2. Ziurtagiriak eskatzeko prozedura  

4.2.1. Identifikatzeko eta kautotzeko eginkizunak burutzea  

Harpidedunaren ordezkariak ziurtagiri elektroniko kualifikatu batekin modu elektronikoan 
sinatutako formulario bat bidaliko dio Izenperen RAri. Formulario horrek webgunea kautotzeko 
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ziurtagirian sartu beharreko informazio guztia jasotzen du. Informazio horretan oinarrituta, 
Izenperen RAk ziurtapen-politika honen “3.2. Identitatearen hasierako balidazioa” atalean 
deskribatutako egiaztapenak egingo ditu.  

Izenpek eskaeran jasotako datuak egiazkoak diren egiaztatuko du, eta, hala badagokio, ordezkariaren 
gaitasuna ere ziurtatuko du, dagozkion egiaztapenen bidez eta dagozkion ebidentziak gordez.  

Izenpek, halaber, kontratua harpidetzeko sortutako sinadura elektronikoa egiaztatuko du. 

3.2 atalean zehaztutako iturrietako batetik lortutako datuak edo aurretiazko baliozkotze-
dokumentazioa ezin dira erabili datu horiek edo dokumentazio horiek baliozkotu eta 12 hilabete 
baino geroago. 

4.2.2. Ziurtagiriaren eskaera onartzea edo baztertzea  

Webguneak kautotzeko ziurtagirien jaulkitze-prozesuan esku hartzen duen RA beti da Izenpe bera, 
eta, hartara, ez du beste ezein RAren esku uzten domeinuaren titulartasuna baliozkotzea.  

Izenperen RAk egiaztapen hauek egiten ditu: harpidedunaren ordezkariak gako pribatua duela 
frogatzea; erakundearen eta ziurtagiria eskatzen duen pertsonaren identitatea kautotzea; eta 
domeinua baliozkotzea —betiere ziurtapen-politika honen “3.2 Identitatearen hasierako balidazioa" 
atalean deskribatutakoaren arabera—. Egiaztapen horien arabera, onartu edo baztertu egingo da 
haren eskaera.  

Izenpek, phishing edo iruzurrezko beste erabileraren baten susmoagatik aurrez atzera botatako 
ziurtagiri-eskaera guztien eta ezeztatutako ziurtagiri guztien barneko datu-base bat mantentzen du. 
Informazio hori kontuan hartzen da geroko ziurtagiri-eskaera susmagarriak identifikatzeko, horiek 
jaulkitzea onartu aurretik.  

Horrez gain, ziurtagiria jaulkitzea onartu aurretik, arrisku handiko ziurtagiri-eskaeretarako 
egiaztapen osagarriko jarduera identifikatzen eta eskatzen duten prozedura dokumentatuak garatu, 
mantendu eta inplementatzen ditu Izenpek, betiere eskaera horiek betekizun horien arabera behar 
bezala egiaztatzen direla bermatzeko beharrezkotzat jotzen bada.  

Balidazio horietakoren bat ezin izan bada baieztatu, Izenpek ziurtagiri-eskaera baztertuko du, eta 
eskubide osoa izango du uko egitearen arrazoiak ez aditzera emateko. Edonola ere, eskaera baztertu 
zaion harpidedunaren ordezkariak berriro eskatu ahal izango du ziurtagiria.  

Izenperen xede horretarako konfiantzazko langileek tramitatuko dute OV ziurtagiriaren edo ziurtagiri 
kualifikatuaren edozein eskaera. Ziurtagiri kualifikatuak jaulkitzea onartzen duen sistemak, bestalde, 
konfiantzazko eginkizuna duten Izenperen RAko bi pertsona behar ditu, gutxienez, bata eskaera 
baliozkotzeko eta bestea eskaera onartzeko.  

Horrez gain, webguneak kautotzeko jaulkitako ziurtagiri batean jasotako domeinu-izen bakoitzerako 
CAA erregistro bat dagoela egiaztatzen du Izenpek, RFC 8659 aplikazioan ezarritako prozeduraren 
arabera, eta RFC 8659 aplikazioan edozein erregistrotarako ezarritako prozesatze-jarraibideei 
jarraituz. CAA erregistro hori badago, ez du ziurtagiri hori jaulkiko, salbu eta ziurtagiriaren eskaera 
bat badator aplikatzekoa den CAA errekurtsoen erregistroarekin.  

4.2.3. Eskaera prozesatzeko denbora  

Ziurtagiri baten eskaera prozesatzeko epea honen mende dago hein handi batean: harpidedunaren 
ordezkariak beharrezko informazioa eta dokumentazioa Izenpek xede honetarako onartutako 
prozeduretan aurreikusitako moduan ematea. Dena dela, entitate horrek beharrezko ahalegina 
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egingo du eskaera onartzeko edo baztertzeko balidazio-prozesua 5 egun baliodunetik gora luza ez 
dadin.  

Epe hori, batzuetan, luzatu egin ahal izango da Izenperen kontrolpean ez dauden arrazoiak badaude. 
Kasu horietan, ahaleginduko da eskaera egin zuen harpidedunaren ordezkariari atzerapen horien 
kausen berri ematen. 

 

4.3. Ziurtagiria jaulkitzea  

4.3.1. CAren jardunak ziurtagiriak jaulkitzean  

Izenperen RAk ziurtagiriaren eskaera onartu ostean, ziurtagiriak sortzeko sistemak zenbait kontrol 
egiten ditu ziurtagiria jaulki aurretik. Kontrol horietan RFC 5280aren eta CA/Browser Forum 
erakundearen (BRs and EVGs) betekizunak betetzen diren egiaztatzen da. Egiaztapen horren 
ondoren, ziurtagiri mota bakoitzerako onartutako profilaren arabera jaulkiko da ziurtagiria.  

Era berean, Izenpek aldian behin monitorizatzen ditu jaulkitako ziurtagiriek izan ditzaketen 
desbideratzeak.  

Ziurtagiri elektronikoak jaulkitzeko prozesuek bermatzen dute prozesu horietan esku hartzen duten 
kontu guztiek faktore askotariko kautotzea dutela.  

4.3.2. Ziurtagiria jaulkitzearen jakinarazpena  

Ziurtagiria jaulki ondoren, Izenpek komunikazio bat bidaliko du harpidedunaren ordezkariak 
sinatutako bezeroari alta emateko formularioan jasotako helbide elektronikora, eta jakinaraziko du 
ziurtagiri hori eskuragarri dagoela eta deskarga daitekeela.  

 

4.4. Ziurtagiria onartzea  

4.4.1. Onarpen-prozesua  

Ziurtagiria eskatzeko prozesuan, harpidedunaren ordezkariak erabilera-baldintzak onartzen ditu eta 
ziurtagiria lortzeko borondatea adierazten du, ziurtagiria sortzeko beharrezkoak diren betekizun 
gisa.  

4.4.2. CAk ziurtagiria argitaratzea  

Sortutako ziurtagiriak Izenperen biltegi seguru batean biltegiratzen dira.  

4.4.3. Beste entitate batzuei ziurtagiria jaulki izana jakinaraztea  

Webguneak kautotzeko ziurtagiriak jaulki aurretik, aurre-ziurtagiri bat bidaltzen da Izenperekin 
akordioa duten hornitzaileen Certificate Transparency zerbitzuaren erregistroetara.  

 

4.5. Gako-parea eta ziurtagiriaren erabilera  

4.5.1. Harpidedunaren gako pribatua eta ziurtagiriaren erabilera  

Izenpek ez ditu ziurtapen-politika honen mende egindako ziurtagiriekin lotzen diren gako pribatuak 
sortzen, ezta gako pribatu horiek biltegiratzen ere. Ziurtagirian barnean hartu beharreko 
domeinuaren izenaren gaineko kontrola dutela egiaztatu duten harpidedunaren ordezkariei dagokie 
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ziurtagiriaren gakoak zaintzea eta kontrolatzea. Horrenbestez, zaintzaile horien erantzukizuna izango 
da gako publikoarekin lotzen den gako pribatua zaintzea.  

4.5.2. Konfiantza duten hirugarrenek ziurtagiria eta gako publikoa erabiltzea  

Entitate erabiltzaileek eta konfiantza duten hirugarrenek ziurtagiri elektronikoen erabilerari 
aplikatzekoak zaizkion estandarrekin bateragarria den softwarea erabiliko dute (X.509, IETF, RFC…). 
Webgunerako konexioak ziurtatze-neurri gehigarriak eskatzen baditu, entitate erabiltzaileek lortu 
beharko dituzte neurri horiek.  

 

Webguneak kautotzeko ziurtagiri batek bermatutako konexio seguru baten ezarpenean konfiantza 
duten hirugarrenek ziurtatu beharko dute konexio hori ziurtagiriaren baliozko-aldian sortu zela, eta 
ziurtagiri hori erabiltzen ari dela honako ziurtapen-politika honen arabera eman zen helburuarekin. 
Halaber, egiaztatu behar dute une horretan ziurtagiria aktibo dagoela, ezeztatze-egoera egiaztatuz, 
dokumentu honen "4.10 Ziurtagirien egoerari buruzko informazio-zerbitzuak" atalean adierazten 
den moduan eta baldintzetan.  

 

4.6. Ziurtagiria berritzea  

4.6.1. Ziurtagiria berritzeko inguruabarrak  

Ziurtagiria berritu behar izanez gero, eskatzaileak dokumentu honetan ziurtagiriak jaulkitzeko 
ezarritako prozesua jarraitu beharko du. 

4.6.2. Nork eska dezake ziurtagiria berritzea?  

Ziurtagiria berritu behar izanez gero, eskatzaileak dokumentu honetan ziurtagiriak jaulkitzeko 
ezarritako prozesua jarraitu beharko du. 

4.6.3. Ziurtagiria berritzeko eskaerak prozesatzea  

Ziurtagiria berritu behar izanez gero, eskatzaileak dokumentu honetan ziurtagiriak jaulkitzeko 
ezarritako prozesua jarraitu beharko du. 

4.6.4. Ziurtagiria berritu izana jakinaraztea  

Ziurtagiria berritu behar izanez gero, eskatzaileak dokumentu honetan ziurtagiriak jaulkitzeko 
ezarritako prozesua jarraitu beharko du. 

4.6.5. Ziurtagiria berritzearen onarpena dakarren jokabidea  

Ziurtagiria berritu behar izanez gero, eskatzaileak dokumentu honetan ziurtagiriak jaulkitzeko 
ezarritako prozesua jarraitu beharko du. 

4.6.6. Berritutako ziurtagiria argitaratzea  

Ziurtagiria berritu behar izanez gero, eskatzaileak dokumentu honetan ziurtagiriak jaulkitzeko 
ezarritako prozesua jarraitu beharko du. 

4.6.7. Ziurtagiria berritu izana beste entitate batzuei jakinaraztea  

Ziurtagiria berritu behar izanez gero, eskatzaileak dokumentu honetan ziurtagiriak jaulkitzeko 
ezarritako prozesua jarraitu beharko du. 
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4.7. Ziurtagiria berritzea, haren gakoak berriro sortuta  

Webguneak kautotzeko ziurtagiriak berritzean gakoak berriro sortzen direnean, beti jaulkiko dira 
gako publiko eta pribatu berriak, eta, horretarako, ziurtagiri berri bat jaulkitzeko deskribatutako 
prozesu berari jarraituko zaio.  

4.7.1. Gakoak berriro sortuz ziurtagiria berritzeko inguruabarrak  

Ziurtagirien gakoak honako kasu hauetan berrituko dira:  

 

 Egungo gakoak iraungitzeko asko falta ez denean, betiere ziurtagiria berritzea eskatzen 
duenak eskatuta.  

 Gakoak arriskuan daudenean edo ziurtapen-politika honen “4.9. Ziurtagiria ezeztatzea eta 
etetea” atalean jasotako beste inguruabar batean.  

4.7.2. Nork eska dezake gakoak berriro sortuz ziurtagiria berritzea?  

Ziurtagiri berri bat jaulkitzeko deskribatutako prozesu berari jarraituko zaio.  

4.7.3. Gakoak berriro sortuz ziurtagiria berritzeko eskaerak prozesatzea  

Ziurtagiri berri bat jaulkitzeko deskribatutako prozesu berari jarraituko zaio.  

4.7.4. Gakoak berriro sortuz ziurtagiria berritu izana jakinaraztea  

Ziurtagiri berri bat jaulkitzeko deskribatutako prozesu berari jarraituko zaio.  

4.7.5. Gakoak berriro sortuz ziurtagiria berritzearen onarpena dakarren jokabidea  

Ziurtagiri berri bat jaulkitzeko deskribatutako prozesu berari jarraituko zaio.  

4.7.6. Berritutako ziurtagiria argitaratzea  

Ziurtagiri berri bat jaulkitzeko deskribatutako prozesu berari jarraituko zaio.  

4.7.7. Gakoak berriro sortuz ziurtagiria berritu izana beste entitate batzuei jakinaraztea  

Ziurtagiri berri bat jaulkitzeko deskribatutako prozesu berari jarraituko zaio.  

4.8. Ziurtagiria aldatzea  

Jaulkitako ziurtagirietan ezin dira aldaketak egin. Horrenbestez, ziurtagiria aldatzeko premia sortuz 
gero, beste ziurtagiri bat jaulki beharko da.  

4.8.1. Ziurtagiria aldatzeko inguruabarrak  

Ez da aldaketarik erabaki.  

4.8.2. Nork eska dezake ziurtagiria aldatzea?  

Ez da aldaketarik erabaki.  

4.8.3. Ziurtagiria aldatzeko eskaerak prozesatzea  

Ez da aldaketarik erabaki.  

4.8.4. Ziurtagiriaren aldaketa jakinaraztea  

Ez da aldaketarik erabaki.  



 

 

 37 / 67  2.1. bertsioa 

 

4.8.5. Ziurtagiriaren aldaketa onartzea dakarren jokabidea  

Ez da aldaketarik erabaki.  

4.8.6. Ziurtagiri aldatua argitaratzea  

Ez da aldaketarik erabaki.  

4.8.7. Ziurtagiriaren aldaketa beste erakunde batzuei jakinaraztea 

Ez da aldaketarik erabaki.  

4.9. Ziurtagiria ezeztatzea eta etetea  

Izenpek jaulkitako webguneak kautotzeko ziurtagiriak kasu hauetan geratuko dira indarrik gabe:  

a) Ziurtagiriaren balio-aldia amaitzean.  

b) Izenpek konfiantzazko zerbitzuen egile gisa jarduteari uztean, salbu eta, harpidedunaren 
berariazko baimenarekin, Izenpek jaulkitako ziurtagiriak beste konfiantzazko zerbitzugile 
bati eskualdatu bazaizkio.  

a) eta b) kasu horietan, ziurtagiriek eraginkortasuna galduko dute inguruabar horiek 
gertatzen direnetik. 

c) Ziurtagiria ezeztatzean, dokumentu honetan jasotako kausetako edozeinengatik.  

Izenpek egintza erabakigarrietako edozeinen berri izan eta ziurtagirien egoerari buruzko informazio- 
eta kontsulta-zerbitzuan hala jasoarazten duen egunetik aurrera amaituko da ziurtagiriaren balio-
aldia.  

Izenpek, incidencias@izenpe.eus helbidearen bidez, komunikazio-bide bat jartzen du 
harpidedunen, konfiantzazko hirugarrenen, software-hornitzaileen eta beste 
hirugarren batzuen eskura, ziurtagiri mota horrekin zerikusia duen edozein gairen 
berri eman ahal izateko, betiere gako pribatuaren ustezko arriskuari, ziurtagirien 
erabilera desegokiari edo bestelako iruzur, arrisku, erabilera txar edo jokabide 
desegokiei dagokienez.  

Izenpek, konfiantzazko zerbitzugilea den aldetik, ziurtagiri mota hori ez egiteko edo ezeztatzeko 
eskubidea izango du, baldin eta ziurtagiriaren barnean hartutako webgunearen domeinu-izenaren 
kontrola duen harpidedunak ez badu ziurtagiri hori behar bezala erabiltzen, eta urratzen baditu 
ziurtagiri horien bidez babestu nahi diren aplikazioen, webguneen edo egoitza elektronikoen gainean 
hirugarrenek dituzten jabetza industrialeko edo intelektualeko eskubideak, edota ziurtagiriaren 
erabilerak aplikazio, webgune edo egoitza elektroniko horien eta, beraz, horien edukien 
titulartasunaren inguruko iruzurra edo nahastea eragin badezake.  

Atal honetan aurreikusitakoa betetzen ez duten eta ziurtagiriarekin zerikusia duten tresnerien, 
aplikazioen, webguneen edo egoitza elektronikoen titularrek edo arduradunek ez dute Izenpe 
kaltetuko, eta Izenpe libre geratuko da ziurtagiri horiek modu desegokian erabiltzearen ondoriozko 
erreklamazioez edo aldarrikapenez. 
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4.9.1. Ezeztatzeko inguruabarrak  

4.9.1.1 Entitateko azken ziurtagiri bat ezeztatzeko kausak  

Aurreko atalean aurreikusitakoa osatuz, webguneak kautotzeko ziurtagiri bat ezeztatzeko kausa 
izango dira:  

a) Pertsona baimenduek ezezta dadin eskatzea. Ezeztatzeko eskaera eragingo dute beti: 

 Ziurtagiriaren euskarria galtzeak. 

 Hirugarren batek ziurtagiriarekin lotzen den gako pribatua erabiltzeak. 

 Ziurtagiriarekin lotzen den gako pribatuaren sekretua urratzeak edo arriskuan 
jartzeak. 

 Beste Ziurtapen Praktiken Deklarazio batzuk jaulkitzea eragin ditzaketen baldintza 
berriak ez onartzeak, haiek argitaratu eta hilabeteko epean. 

 
b) Hala agintzen duen ebazpen judiziala edo administratiboa. 

c) Ziurtagiriak identifikatutako webgunea ezabatzea, desegitea edo ixtea. 

d) Harpidedunaren nortasun juridikoa ezabatzea edo desegitea. 

e) Ziurtagiriaren harpidedunaren ordezkariaren ordezkaritza modua amaitzea. 

f) Harpidedunaren ordezkariaren bat-bateko ezintasuna, iraunkorra edo partziala. 

g) Harpidedunaren ordezkariak ziurtagiria lortzeko emandako datuak okerrak izatea, edo 
ziurtagiria lortzeko emandako datuak aldatzea edo ziurtagiria jaulkitzeko egiaztatutako 
inguruabarrak aldatzea, eta, ondorioz, ziurtagiria jada errealitatearekin bat ez etortzea. 

h) Harpidedunak, harpidedunaren ordezkariak edo erregistro-bulego batek Ziurtapen 
Praktiken Deklarazio honen funtsezko betebehar bat urratzea, azken kasu horretan 
ziurtagiria emateko prozedurari eragin ahal izan badio. 

i) Erabiltzaileen artean produktu edo zerbitzuen jatorriari buruzko zalantzak sortzeko moduan 
erabiltzea ziurtagiria, eta pentsaraztea haien jatorria ez dela benetan eskainitakoa. 
Horretarako, kontsumitzaileei eta erabiltzaileei, merkataritzari, lehiari eta publizitateari 
buruzko arauak hausten dituen jarduerari buruzko irizpideak jarraituko dira. 

j) Harpidedunaren edo haren ordezkariaren eta Izenperen artean sinatutako hitzarmena 
bertan behera geratzea, edo emandako zerbitzuak ez ordaintzea. 

k) Izenpek jaulkitzen dituen ziurtagiriak sinatzeko/zigilatzeko erabiltzen duen sinadura/zigilua 
sortzeko datuen sekretua urratzea edo arriskuan jartzea. 

l) Politika honen mendeko ziurtagiriak ematen dituen ziurtapen-agintaritzak betebeharreko 
ikuskapen-eskemetan definitutako betekizunak ez betetzea —arreta berezia jarrita 
algoritmiakoei eta klabe-tamainakoei—, baldin eta ziurtagiri horietan konfiantza duten 
aldeentzat arrisku onartezina ekar badezakete. 
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Ez da inola ere ulertu behar Izenpek bere gain hartzen duela atal honetako c) eta i) letren artean 
aipatutako alderdiak egiaztatzeko betebeharra.  

Honako kasu hauetan ziurtagiri bat ez ezeztatu izanaren ondoriozko ondorioetan soilik izango du 
erantzukizuna Izenpek:  

 Ezeztatzea harpidedunaren ordezkariak eskatzen duenean, mota horretako ziurtagirietarako 
ezarritako prozedurari jarraituz.  

 Ezeztapena harpidedunarekin sinatutako kontratua azkendu delako egin behar denean.  

 Ezeztatzeko eskaera edo hura eragin duen kausa ebazpen judizial edo administratibo bidez 
jakinarazten denean.  

 Atal honetako c) eta g) arteko kausetan, alderdi horiek modu frogagarrian egiaztatu 
direnean, ezeztapenaren eskatzailea identifikatu ondoren.  

 

Izenpek ez du erantzukizunik izango bere datuekin edo ziurtagiriekin lotuta egiten diren eta 
ezagutzen ez dituen delituetan edo faltetan, datuen gaineko zehaztugabetasunetan edo Izenperi 
jakinarazteko ardurarik ezan.  

Azken entitateko ziurtagiriak ezeztatzeko eskaera guztiak gehienez 24 orduko epean prozesatuko 
dira, eskaerak jasotzen direnetik zenbatzen hasita. 

4.9.1.2 Mendeko CAren ziurtagiri bat ezeztatzeko kausak  

Mendeko CAen ziurtagiriak 7 eguneko epean ezeztatuko dira, honako kausa hauen ondorioz: 

a) Mendeko CAk idatziz eskatzen badu. 

b) Mendeko CAk CA jaulkitzaileari jakinarazten badio jatorrizko ziurtagiriaren eskaera ez zela 
baimendu eta ez duela atzeraeraginezko baimenik onartzen. 

c) CA jaulkitzaileak lortutako ebidentziaren arabera, ziurtagiriaren gako publikoari dagokion mendeko 
CAren gako pribatua arriskuan badago, edo BRen 6.1.5 eta 6.1.6 ataletako eskakizunak betetzeari 
utzi badio. 

d) CA jaulkitzaileak ziurtagiria oker jaulki zen ebidentzia lortu badu. 

e) CA jaulkitzaileak hauteman badu ziurtagiria ez zela ziurtapen-politikaren edo Ziurtapen Praktiken 
Deklarazioaren arabera jaulki. 

f) CA jaulkitzailea ohartu bada ziurtagirian agertzen den daturen bat okerra edo zehaztugabea dela. 

g) CA jaulkitzaileak edo mendeko CAk edozein arrazoiren ondorioz jardunari uzten badio eta ez baditu 
gaitu beste CA batekin ezeztatze-zerbitzua eskaintzeko akordioak. 

h) CA jaulkitzaileak edo mendeko CAk, BRen eskakizunen mende, ziurtagiriak jaulkitzeko duten 
eskubidea amaitzen bada, edo ezeztatzen bada, salbu CA jaulkitzaileak akordioak gaitu baditu 
CRL/OCSP biltegia mantentzen jarraitzeko. 

i) CA jaulkitzailearen politikak eta/edo Ziurtapen Praktiken Deklarazioak ezeztatu behar badu. 



 

 

 40 / 67  2.1. bertsioa 

 

j) Ziurtagiriaren edukiak edo formatu teknikoak arrisku onartezina badu softwarearen 
hornitzaileentzat edo hirugarren batzuentzat 

k) Hornitzaileen edo hirugarren batzuen ondorioz (adibidez: CA/Browser Forumek adierazten badu 
algoritmo / sinadura kriptografiko batek edo gakoaren tamainak arrisku onartezina dakarrela eta 
ziurtagiri horiek ezeztatu eta ordeztu behar direla denboraldi jakin batez). 

4.9.2. Nork eska dezake ziurtagiria ezeztatzeko?  

CAk, RAk eta harpidedunek has dezakete ziurtagiri bat ezeztatzeko prozesua.  

Soilik webguneak kautotzeko ziurtagiria jaulki zaion harpidedunaren ordezkariaren ahalordeak dituen 
pertsonak eska dezake ziurtagiria ezeztatzea.  

Horrez gain, ziurtagiri hori ezezta dadin eskatzeko legitimatuta daude:  

 Ziurtagiriaren harpidedun den zuzendaritzako erakundea, organismoa edo entitatea edo hura 
eskuordetzen duen pertsona.  

 Ezeztatu beharreko ziurtagiriaren harpidedun den administrazioak, organismoak edo zuzenbide 
publikoko entitateak horretarako izendatutako Erregistro Bulegoa —haren arduradunaren bidez—
, baldin eta ziurtagirian jasotako daturen bat okerra dela, zehaztugabea dela edo ziurtagirian 
jasoarazitakoarekiko aldatu dela antzematen badu, edo  

   

 ziurtagiria zaintzen duen pertsona fisikoa ezeztatu nahi den ziurtagirian kontsignatutako 
helbide elektrikoa kudeatzeko edo administratzeko izendatutako pertsonarekin edo arduradun 
gorenarekin bat ez datorrela antzematen badu,  

betiere mota horretako ziurtagiriak ezeztatzean aplikatzekoak diren  terminoetan  eta baldintzetan.  

Horrez gain, harpidedunek, alde fidagarriek, aplikazioen software-hornitzaileek eta beste hirugarren 
batzuek ziurtagiria ezeztatzeko arrazoizko kausa baten berri eman diezaiokete CA jaulkitzaileari, eta 
ziurtagiri batekin izandako gorabeheraren txosten bat bidal dezakete.  

Dena dela, Izenpek ofizioz ezeztatu ahal izango ditu webguneak kautotzeko ziurtagiriak, ziurtapen- praktika 
eta -politika honetan jasotako kasuetan.  

Horrez gain, Izenperen berariazko dokumentazio honetan araututako ziurtagirien kasuan, 

1. Harpidedunari, hirugarren batzuei eta Interneteko nabigatzaileei argibide argiak eman beharko 
dizkiete gako pribatuaren inguruko salaketak edo susmoak aurkezteko, ziurtagirien erabilera 
okerraren inguruko salaketak edo susmoak aurkezteko, edo ziurtagirien arloko bestelako iruzur, 
arrisku, erabilera oker edo portaera desegokien inguruko salaketak edo susmoak aurkezteko.  

2. Izenpek jaso eta hurrengo hogeita lau orduren barruan ikertuko ditu arazoen txostenak, eta 
ziurtagiri horiek ezeztearen gaineko erabakia hartuko du. Honako irizpide hauek hartuko ditu 
aintzat:  
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 Balizko arazoaren izaera;  

 Ziurtagiri baten edo webgune baten arazoen inguruan jasotako txostenen kopurua. 

 Salatzaileen nortasuna. 

 Indarrean dagoen legeria. 

4.9.3. Ezeztatzeko eskaera egiteko prozedura  

Ziurtagiria ezeztatzea eskatzen duenak Izenperen aurrean tramitatuko du ziurtagiria ezeztatzeko eskaera. 
Ezeztapena eskatzailea, harpideduna edo gakoen edukitzailea ez den beste pertsona batek eskatuko balu 
—ezeztatu aurretik edo ezeztatzen den unean bertan—, Izenpek gakoen edukitzaileari eta ziurtagiriaren 
harpidedunari jakinaraziko die ziurtagiria baliorik gabe geratuko dela, baita horren zergatia ere. 

Eskatzaileak honako bide hauetatik ezeztatu ahal izango du ziurtagiria: 

- Bertaratuta: 

o Izenperen aurrean, .www.izenpe.eus bidez hitzordua eskatuta. 

o Edo erakunde harpidedunaren aurrean, betiere Izenpek aginduzko lege-tresna harpidetu 
badu horrekin. 

- Online, www.izenpe.eus helbidean.  

 

- Posta elektronikoaren bidez, NAN elektronikoaren bidez edo Izenpek jaulkitako ziurtagiri 
kualifikatu baten bidez sinatutako ezeztatze-eskaeraren formularioa bidaliz. 

Ezeztatzeko eskaera kautotua eta ezeztapena justifikatzen duen informazioa erregistratu eta 
artxibatu egingo dira. 

Izenpek webguneak kautotzeko ziurtagiria ezeztatu ondoren, direktorio seguruan argitaratuko da 
ezeztatutako ziurtagirien zerrenda, eta ezeztatutako ziurtagiriaren serie-zenbakia, data, ordua eta 
ezeztatzeko arrazoia adierazi beharko da. Harpidedunaren ordezkariak eskaeran adierazitako 
helbide elektronikoaren bidez jasoko du ziurtagiriaren indarraldi-egoera aldatu izanaren 
jakinarazpena.  

4.9.4. Ezeztatzea eskatzeko graziazko epea 

Ez da prozesu horrekin lotzen den graziazko eperik, ezeztatzeko eskaera modu egiaztatuan jaso 
bezain pronto egiten baita ezeztatzea. 

 4.9.5. Ezeztatzeko eskaera prozesatzeko epea  

Azken entitateko ziurtagiriak ezeztatzeko eskaera guztiak gehienez 24 orduko epean prozesatuko 
dira, eskaerak jasotzen direnetik zenbatzen hasita.  
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Izenpek berehala ezeztatzen du webguneak kautotzeko ziurtagiria, aurrez deskribatutako 
egiaztapenak egiteko unean edo, hala badagokio, ebazpen judizial edo administratibo bidez egindako 
eskaera egiazkoa dela egiaztatu ondoren.  

4.9.6. Konfiantza duten aldeek ezeztatzeak egiaztatzeko betebeharra  

Izenpek jaulkitako ziurtagirien erabileran konfiantza duten eta erabilera hori onartzen duten 
hirugarrenek alderdi hauek egiaztatu beharko dituzte:  

 ziurtagiriak indarrean eta aktibo jarraitzen duen, eta  

 ziurtapen-katean barnean hartzen diren ziurtagirien egoera.  

4.9.7. CRLak sortzeko maiztasuna  

Ezeztatutako Ziurtagirien Zerrenda (CRL, hemendik aurrera) berehala jaulkitzen du Izenpek, 
ezeztapen bat egiten den une berean. 

CRLan adierazten da beste CRL bat jaulkitzeko programatuta dagoen unea, aurreko CRLan 
adierazitako epea amaitu baino lehen ere CRL bat jaulkitzea badagoen arren. Ziurtagiririk berritzen 
ez bada, ziurtagiriak ezeztatzeko zerrenda egunero birsortuko da. 

Azken entitatearen ziurtagirien CRLa 24 orduan behin gutxienez jaulkitzen da, edo ezeztatze bat 
gertatzen denean, eta 10 egunez da baliagarria.  

CAen ziurtagirien (ARLen) CRLa 12 hilean behin jaulkitzen da edo ezeztatze bat gertatzen denean. 

Ezeztatzen diren ziurtagiriak CRLtik kenduko dira. Une horretatik aurrera, 15 urtez gorde behar da 
ezeztapena Izenperen barne-erregistroan.  

4.9.8. CRLen latentzia-denbora maximoa  

CRLa sortzen denetik, 30 segundokoa da gehieneko latentzia-denbora. 

4.9.9. Ziurtagirien egoera online egiaztatzeko sistemaren erabilgarritasuna  

Izenpek egiaztatze-zerbitzua eskaintzen die —denbora errealean— entitate erabiltzaileei OCSP 
(Online Certificate Status Protocol) protokoloaren bitartez; horrenbestez, erabilera-aplikazioek 
egiaztatzen dute ziurtagiriaren egoera. 

Zerbitzua eguneko 24 orduetan erabili daiteke, asteko 7 egunetan.  

4.9.10. Ezeztatzea online egiaztatzeko betekizunak  

Sarbide libreko CRLen zerbitzua erabiltzeak honakoa eskatzen du: 

 Jaulkitako azken CRLa beti egiaztatzea —hori ziurtagirian bertan jasotzen den URL helbidean, 
“CRL Distribution Point” luzapenean, deskargatu ahal izango da—.  
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 Erabiltzaileak, horrez gain, hierarkiaren ziurtapen-kateko CRLa(k) ere egiaztatzea.  

 Erabiltzaileak ziurtatzea baliozkotu nahi den ziurtagiria jaulki duen agintaritzak sinatzen 
duela ezeztatzeko zerrenda.  

Ezeztatzen diren ziurtagiriak CRLtik kenduko dira, baina ziurtagiriaren egoerari buruzko informazioa 
eskaintzen jarraituko da online egiaztatzearen bitartez, iraungita egonik ere. 

Sarbide libreko OCSP zerbitzua erabiltzeak honakoa eskatzen du:  

 Ziurtagirian bertan agertzen den URL helbidea egiaztatzea, “Authority Info Access” 
luzapenean.  

 Erabiltzaileak ziurtatzea baliozkotu nahi den ziurtagiria jaulki duen CAk sinatu duela 
erantzuna.  

4.9.11. Ezeztatzeak ohartarazteko beste modu batzuk  

Ziurtagiri bat ezeztatzen denean, Izenpek informaziorako mezu elektronikoa bidaltzen dio 
ziurtagiriaren harpidedunari. 

4.9.12. Arriskuan dauden gakoak ezeztatzeko betekizun bereziak  

Ez dago gakoak arriskuan egoteagatik ziurtagiriak ezeztatzeko baldintza berezirik, eta ezeztatzeko 
gainerako kausetarako deskribatutakoa aplikatuko da.  

4.9.13. Eteteko inguruabarrak  

Ez da ziurtagiriak etetea aintzat hartzen.  

4.9.14. Nork eska dezake etetea?  

Ez da ziurtagiriak etetea aintzat hartzen.  

4.9.15. Etetea eskatzeko prozedura  

Ez da ziurtagiriak etetea aintzat hartzen.  

4.9.16. Etenaldiari buruzko mugak  

Ez da ziurtagiriak etetea aintzat hartzen.  

 

4.10. Ziurtagirien egoerari buruzko informazio-zerbitzuak  

4.10.1. Ezaugarri operatiboak 

Ziurtagirien egoerari buruzko informazio- eta kontsulta-zerbitzuak honela funtzionatzen du: OCSP 
zerbitzariak OCSP bezero batek egindako OCSP eskaera jasotzen du eta haren barnean hartzen diren 
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ziurtagirien indarraldia egiaztatzen du. Eskaera baliozkoa bada, OCSP erantzun bat jaulkiko da eta, 
erantzun horren bidez, une horretan eskaeran barnean hartzen diren ziurtagiriak zer egoeratan 
dauden jakinaraziko da. Erantzun hori Izenperen sinadura/zigilua sortzeko datuekin 
sinatuko/zigilatuko da, kontsultatutako ziurtagirien ezeztatze-egoerari buruz emandako 
informazioaren integritatea eta benetakotasuna bermatuz.  

Entitate erabiltzailearen erantzukizuna izango da OCSP bezero bat edukitzea Izenpek erabilgarri 
jarritako OCSP zerbitzariarekin jarduteko.  

Izenpek behar besteko baliabideekin mantentzen eta baliatzen ditu bere CRLak mantentzeko eta 
OCSP zerbitzua mantentzeko gaitasunak, eta jarduteko baldintza normaletan erantzun-denbora 
egokia eskaintzeko helburuarekin egiten du.  

4.10.2. Zerbitzuaren erabilgarritasuna  

Izenpek ziurtagiriak ezeztatzeko 24x7 zerbitzua eskaintzen die entitate erabiltzaileei (24 ordukoa 
asteko 7 egunetan).  

4.10.3. Aukerako ezaugarriak  

Erabaki gabeak.  

 

4.11. Harpidetzari amaiera ematea  

Ziurtagiria ez da baliozkoa izango indarraldia amaitu denean edo ezeztatu denean.  

Berariazko politikan adierazten da ziurtagiri bakoitzaren iraungitzea. 

4.12. Gakoak zaintzea eta berreskuratzea  

4.12.1. Gakoak zaintzeko eta berreskuratzeko praktikak eta politikak  

Izenpek ez du webguneak kautotzeko ziurtagirien gako pribaturik sortzen eta, horrenbestez, ez ditu 
zaintzen eta ezin ditu berreskuratu. 

4.12.2. Saioko gakoa babesteko eta berreskuratzeko praktikak eta politikak  

Erabaki gabe.  
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5. SEGURTASUN FISIKOAREN, PROZEDUREN SEGURTASUNAREN ETA LANGILEEN 
SEGURTASUNAREN KONTROLAK  

5.1. Segurtasun fisikoko kontrolak  

5.1.1. Instalazioen kokalekua  

Ikus dagokion atala Ziurtapen Praktiken Deklarazioan. 

5.1.2. Sarbide fisikoa  

Ikus dagokion atala Ziurtapen Praktiken Deklarazioan. 

5.1.3. Elektrizitatea eta aire egokitua  

Ikus dagokion atala Ziurtapen Praktiken Deklarazioan. 

5.1.4. Urarekiko esposizioa  

Ikus dagokion atala Ziurtapen Praktiken Deklarazioan. 

5.1.5. Suteen prebentzioa eta horien aurkako babesa  

Ikus dagokion atala Ziurtapen Praktiken Deklarazioan. 

5.1.6. Euskarriak biltegiratzea  

Ikus dagokion atala Ziurtapen Praktiken Deklarazioan. 

5.1.7. Hondakinak deuseztatzea  

Ikus dagokion atala Ziurtapen Praktiken Deklarazioan. 

5.1.8. Instalazioaz kanpoko babeskopiak  

Ikus dagokion atala Ziurtapen Praktiken Deklarazioan. 

 

5.2. Prozedura-kontrolak  

5.2.1. Konfiantzazko eginkizunak  

Ikus dagokion atala Ziurtapen Praktiken Deklarazioan. 

5.2.2. Zeregin bakoitzerako pertsona kopurua  

Ikus dagokion atala Ziurtapen Praktiken Deklarazioan. 
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5.2.3. Eginkizun bakoitzean identifikatzea eta kautotzea  

Ikus dagokion atala Ziurtapen Praktiken Deklarazioan. 

5.2.4. Egitekoak bereiztea eskatzen duten eginkizunak  

Ikus dagokion atala Ziurtapen Praktiken Deklarazioan. 

 

5.3. Langileen kontrolak  

5.3.1. Ezagutza, kualifikazio, esperientzia eta betekizun egiaztatzaileak  

Ikus dagokion atala Ziurtapen Praktiken Deklarazioan. 

5.3.2. Aurrekariak egiaztatzeko prozedurak  

Ikus dagokion atala Ziurtapen Praktiken Deklarazioan. 

5.3.3. Trebakuntza-baldintzak  

Ikus dagokion atala Ziurtapen Praktiken Deklarazioan. 

5.3.4. Prestakuntza-jardunaren betekizunak eta maiztasuna  

Ikus dagokion atala Ziurtapen Praktiken Deklarazioan. 

5.3.5. Lan-txandaketen segida eta maiztasuna  

Ikus dagokion atala Ziurtapen Praktiken Deklarazioan. 

5.3.6. Baimendu gabeko ekintzak egiteagatiko zigorrak  

Ikus dagokion atala Ziurtapen Praktiken Deklarazioan. 

5.3.7. Langileak kontratatzeko baldintzak  

Ikus dagokion atala Ziurtapen Praktiken Deklarazioan. 

5.3.8. Langileei dokumentazioa ematea  

Ikus dagokion atala Ziurtapen Praktiken Deklarazioan. 
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5.4. Ikuskapen-prozedurak  

5.4.1. Erregistratutako gertaera motak  

Ikus dagokion atala Ziurtapen Praktiken Deklarazioan. 

5.4.2. Erregistroak prozesatzeko maiztasuna  

Ikus dagokion atala Ziurtapen Praktiken Deklarazioan. 

5.4.3. Erregistroak zenbat denboraz gorde behar diren  

Ikus dagokion atala Ziurtapen Praktiken Deklarazioan. 

5.4.4. Erregistroen babesa  

Ikus dagokion atala Ziurtapen Praktiken Deklarazioan. 

5.4.5. Ikuskatutako erregistroen babeskopien prozedurak  

Ikus dagokion atala Ziurtapen Praktiken Deklarazioan. 

5.4.6. Erregistroak biltzeko sistemak  

Ikus dagokion atala Ziurtapen Praktiken Deklarazioan. 

5.4.7. Gorabeherak eragiten dituen subjektuari jakinaraztea  

Ikus dagokion atala Ziurtapen Praktiken Deklarazioan. 

5.4.8. Puntu ahulen azterketa  

Ikus dagokion atala Ziurtapen Praktiken Deklarazioan. 

 

5.5. Erregistroak artxibatzea  

5.5.1. Artxibatutako erregistro motak  

Ikus dagokion atala Ziurtapen Praktiken Deklarazioan. 

5.5.2. Fitxategiaren atxikipen-aldia  

Ikus dagokion atala Ziurtapen Praktiken Deklarazioan. 

5.5.3. Fitxategiaren babesa  

Ikus dagokion atala Ziurtapen Praktiken Deklarazioan. 
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5.5.4. Fitxategiaren babeskopiaren prozedurak  

Ikus dagokion atala Ziurtapen Praktiken Deklarazioan. 

5.5.5. Of record erregistroen denbora zigilatzeko eskakizunak  

Ikus dagokion atala Ziurtapen Praktiken Deklarazioan. 

5.5.6. Artxibatzeko sistema  

Ikus dagokion atala Ziurtapen Praktiken Deklarazioan. 

5.5.7. Artxibatutako informazioa lortzeko eta egiaztatzeko prozedurak  

Ikus dagokion atala Ziurtapen Praktiken Deklarazioan. 

 

5.6. CAren gakoak aldatzea 

Ikus dagokion atala Ziurtapen Praktiken Deklarazioan. 

 

5.7. Gorabeheren eta puntu ahulen kudeaketa  

5.7.1. Gorabeheren eta puntu ahulen kudeaketa  

Ikus dagokion atala Ziurtapen Praktiken Deklarazioan. 

5.7.2. Datu eta software ustelen aurrean jardutea  

Ikus dagokion atala Ziurtapen Praktiken Deklarazioan. 

5.7.3. CAren gako pribatua arriskuan dagoenerako prozedura 

Ikus dagokion atala Ziurtapen Praktiken Deklarazioan. 

5.7.4. Hondamendi baten ondoren, negozioaren jarraipena  

Ikus dagokion atala Ziurtapen Praktiken Deklarazioan. 

 

5.8. Konfiantzazko zerbitzugileak jarduerari uztea  

Ikus dagokion atala Ziurtapen Praktiken Deklarazioan. 
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6. SEGURTASUN TEKNIKOKO KONTROLAK  
 

6.1. Gakoak sortzea eta instalatzea  

6.1.1. Gako-parea sortzea  

6.1.1.1 CAren gako-parea sortzea  

Ikus dagokion atala Ziurtapen Praktiken Deklarazioan. 

6.1.1.2 RAren gako-parea sortzea  

Erabaki gabe. 

6.1.1.3 Harpidedunen gako-parea sortzea  

Ziurtagiriaren harpidedunak sortzen eta zaintzen ditu webguneak kautotzeko ziurtagirien gako 
pribatuak.  

6.1.2. Gako pribatua harpidedunari bidaltzea  

CAk ez du gako pribatua sortzen eta ez dio titularrari gako pribatua bidaltzen.  

6.1.3. Gako publikoa ziurtagiriaren jaulkitzaileari bidaltzea  

Gako publikoa, gakoak sortzeko eta zaintzeko gailuaren gainean sortutako gako pribatuarekin batera 
sortua, ziurtapen-agintaritzari ematen zaio, PKCS#10 formatuko ziurtapen-eskaera bidalita.  

6.1.4. Konfiantza duten aldeei CAren gako publikoa banatzea  

Izenperen CAen gako publikoak zenbait bidetatik banatzen dira, besteak beste, 
Izenperen www.izenpe.eus webgunearen bitartez. Ziurtapen Praktiken Deklarazioko 1.3.1.1. eta 
1.3.1.2. ataletan, oinarrizko CAen eta CA jaulkitzaileen arrastoak ere argitaratzen dira.  

6.1.5. Gakoen tamainak eta erabilitako algoritmoak  

Kasu guztietan erabilitako algoritmoa RSA da, SHA2 duena.  

Hau da, kasuan-kasuan, gakoen tamaina:  

 Oinarrizko CAren gakoak: RSA 4096 bit.  

 Mendeko CAen gakoak: RSA 4096 bit.  

 Webguneak kautotzeko ziurtagirien gakoak: RSA 2048 bit.  
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6.1.6. Gako publikoa sortzeko eta kalitatea egiaztatzeko parametroak  

Webguneak kautotzeko ziurtagirien gako publikoak RFC5280aren eta PKCS#1aren arabera kodetuta 
daude.  

6.1.7. Gakoen erabilera baimenduak (KeyUsage field X.509v3)  

Key Usage eta Extended Key Usage luzapena barnean hartzen dute ziurtagiri guztiek, gakoen 
erabilera gaituak adierazita. 

Oinarrizko CA gakoak erabiltzen dira mendeko CAen ziurtagiriak, ARLak eta TSAren ziurtagiria 
sinatzeko. Mendeko CAen edo CA jaulkitzaileen gakoak soilik erabiltzen dira azken erabiltzaileen 
ziurtagiriak eta CRLak sinatzeko. 

Azken ziurtagirietarako onartzen diren gako-erabilerak definituta daude www.izenpe.eus 
webgunean eskura dagoen ziurtagiri-profiletako dokumentuan. 

 

6.2. Gako pribatuaren babesa eta modulu kriptografikoen kontrolak  

6.2.1. Modulu kriptografikotarako estandarrak  

Ikus dagokion atala Ziurtapen Praktiken Deklarazioan..  

6.2.2. Gako pribatuaren pertsona askotako kontrola (m-tik n)  

Ikus dagokion atala Ziurtapen Praktiken Deklarazioan..  

6.2.3. Gako pribatuaren zaintza  

Ikus dagokion atala Ziurtapen Praktiken Deklarazioan..  

6.2.4. Gako pribatuaren babeskopia  

Ikus dagokion atala Ziurtapen Praktiken Deklarazioan..  

6.2.5. Gako pribatua artxibatzea  

Ikus dagokion atala Ziurtapen Praktiken Deklarazioan..  

6.2.6. Gako pribatuaren transferentzia, modulu kriptografikora edo modulu kriptografikotik  

Ikus dagokion atala Ziurtapen Praktiken Deklarazioan..  

6.2.7. Gako pribatua modulu kriptografikoan biltegiratzea  

Ikus dagokion atala Ziurtapen Praktiken Deklarazioan..  
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6.2.8. Gako pribatua aktibatzeko metodoa  

Ikus dagokion atala Ziurtapen Praktiken Deklarazioan..  

6.2.9. Gako pribatua desaktibatzeko metodoa  

Ikus dagokion atala Ziurtapen Praktiken Deklarazioan..  

6.2.10. Gako pribatua deuseztatzeko metodoa  

Ikus dagokion atala Ziurtapen Praktiken Deklarazioan..  

6.2.11. Modulu kriptografikoen sailkapena  

Ikus dagokion atala Ziurtapen Praktiken Deklarazioan..  

 

6.3. Gako-parea kudeatzearen beste alderdi batzuk  

6.3.1. Gako publikoa artxibatzea  

Indarrean dagoen legerian ezarritako aldian gordetzen ditu Izenpek webguneak kautotzeko 
ziurtagiriak eta, hortaz, horiekin lotzen diren gako publikoak. Gaur egun 15 urteko aldia da.  

6.3.2. Ziurtagiriaren eragiketa-aldiak eta gako-parearen erabilera-aldiak  

Ziurtagirien eta haiekin lotzen diren gakoen eragiketa-aldiak honakoak dira:  

 Oinarrizko CAren ziurtagiria eta haren gako-parea: ikus ziurtapen-politika honen “1.3.1. 
Ziurtapen-agintaritza” atala.   

 Webguneak kautotzeko ziurtagiriak jaulkitzen dituen mendeko CAren ziurtagiria eta haren 
gako-parea: ikus ziurtapen-politika honen “1.3.1. Ziurtapen-agintaritza” atala.   

 Webguneak kautotzeko ziurtagiriak eta haien gako-parea: gehienez 395 eguneko 
indarraldia.  

 

6.4. Aktibatzeko datuak  

6.4.1. Aktibatzeko datuak sortzea eta instalatzea  

Ikus dagokion atala Ziurtapen Praktiken Deklarazioan.. 

6.4.2. Aktibatzeko datuak babestea 

Ikus dagokion atala Ziurtapen Praktiken Deklarazioan.. 
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6.4.3. Aktibatzeko datuen beste alderdi batzuk  

Ikus dagokion atala Ziurtapen Praktiken Deklarazioan.. 

 

6.5. Segurtasun informatikoko kontrolak  

6.5.1. Segurtasun informatikorako berariazko eskakizun teknikoak  

Ikus dagokion atala Ziurtapen Praktiken Deklarazioan.. 

6.5.2. Segurtasun informatikoaren mailaren ebaluazioa  

Ikus dagokion atala Ziurtapen Praktiken Deklarazioan.. 

 

6.6. Bizi-zikloaren kontrol teknikoak  

6.6.1. Sistemen garapen-kontrolak  

Ikus dagokion atala Ziurtapen Praktiken Deklarazioan.. 

6.6.2. Segurtasunaren kudeaketa-kontrolak  

Ikus dagokion atala Ziurtapen Praktiken Deklarazioan.. 

6.6.3. Bizi-zikloaren segurtasun-kontrolak  

Ikus dagokion atala Ziurtapen Praktiken Deklarazioan.. 

 

6.7. Sareko segurtasunaren kontrolak  

Ikus dagokion atala Ziurtapen Praktiken Deklarazioan.. 

 

6.8. Denbora-iturria  

Ikus dagokion atala Ziurtapen Praktiken Deklarazioan.. 
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7. ZIURTAGIRIEN, CRL-EN ETA OCSP-EN PROFILAK  

7.1. Ziurtagiriaren profila  

Webguneak kautotzeko ziurtagiriak Europako ETSI EN 319 412-4 “Certificate profile for web site 
certificates” estandarraren araberakoak dira.  

CABForumeko politika-identifikatzaile hauek hartzen dituzte barnean: 

ZIURTAGIRIA OID CA/B FORUM 

SSL DV 2.23.140.1.2.1 

SSL OV  2.23.140.1.2.2 

SSL  EV 2.23.140.1.1 

SSL Kualifikatua 2.23.140.1.1 

  

  

7.1.1. Bertsio-zenbakia  

Webguneak kautotzeko ziurtagiriak bat datoz X.509 estandarraren 3. bertsioarekin.  

7.1.2. Ziurtagiriaren luzapenak  

https://www.izenpe.eus/contenidos/informacion/doc_juridica/es_def/adjuntos/Perfiles_de_Certifi 
cados.pdf orrian argitaratzen da webguneak kautotzeko ziurtagirien profila 
deskribatzen duen dokumentua, luzapen guztiak barnean direla.  

7.1.3. Algoritmo-objektuen identifikatzaileak  

IZENPEk ziurtagiria sinatzeko erabiltzen duen algoritmo-identifikatzailea (AlgorithmIdentifier) SHA-
256/RSA da, eta bat dator “Identifier for SHA-2 checksum with RSA encryption for use with Public 
Key Cryptosystem One defined by RSA Inc."-en identifikatzailearekin. 
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7.1.4. Izenen formatuak  

Webguneak kautotzeko ziurtagirien kodifikazioak RFC 5280 “Internet X.509 Public Key Infrastructure 
Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile” gomendioari jarraitzen dio. Ziurtagiri horien 
profilean definitutako eremu guztiek UTF8String kodifikazioa erabiltzen dute, berariaz kontrakoa 
adierazten den eremuetan izan ezik.  

7.1.5. Izenen murrizketak  

Ziurtagiriak honako ziurtapen-politika honen pean jaulkitzen dituzten mendeko CAk ez daude 
teknikoki murriztuta.  

7.1.6. Ziurtagiriaren politikaren objektu-identifikatzailea  

Webguneak kautotzeko ziurtagirien politikaren objektu-identifikatzailea (OID) definitzen da 
dokumentu honen “1.2. Dokumentuaren izena eta identifikazioa” atalean.  

7.1.7. “Politika-murrizketak” luzapenaren erabilera  

Ez da politika-murrizketarik erabiltzen. 

7.1.8. Politika-kalifikatzaileen sintaxia eta semantika  

Certificate Policies luzapenak politika-kalifikatzaile hauek ditu: 

 CPS Pointer: Izenperen Ziurtapen Praktiken Deklaraziorako erakuslea du, 
http://www.Izenpe.com/cps 

 User notice: Hirugarren batek ziurtagiria egiaztatzen duenean, aplikazio edo erabiltzaile 
batek eskatuta, pantailan bistaratzen den testu-oharra. 

 Policy Identifier: Ziurtagiriaren OIDa adierazten du. 

Ziurtagiri guztientzako balio duen User Notice (SSL ziurtagirietarako izan ezik): 

USER NOTICE 

Ziurtagirian fidatu edo hura erabili aurretik, 
kontsultatu baldintzak www.izenpe.com-en - 
Consulte en www.izenpe.com los términos y 
condiciones antes de utilizar o confiar en el 
certificado 

 

7.1.9. “Certificate policy” luzapenerako tratamendu semantikoa  

Certificate Policy luzapenari esker, IZENPEk ziurtagiriarekin zer politika lotzen duen eta politika horiek 
non aurki daitezkeen identifika daiteke. 
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7.2. CRLaren profila  

IZENPEk jaulkitako ziurtagiriek honako arau hauei jarraitzen diete: 

 Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and CRL Profile (RFC 5280), 2002ko 
apirilekoa. 

 Internet X.509 Public Key Infrastructure Authority Information Access Certificate Revocation 
List (CRL) Extension (RFC 4325), 2005eko abendukoa. 

 Update to DirectoryString Processing in the Internet X.509 Public Key Infrastructure 
Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile (RFC 4630), 2006ko abuztukoa. 

7.2.1. Bertsio-zenbakia  

2. bertsioa (populate version field with integer "1"). 

7.2.2. CRLa eta luzapenak  

Erabili diren luzapenak honako hauek dira: 

 

Eremua Nahitaezko
a 

Kritikoa 

X.509v2 Extensions   

1. Authority key Identifier Bai Ez 

2. CRL Number Bai Ez 

3. Issuing Distribution Point Bai Ez 

4. Reason Code Ez Ez 

5. Invalidity Date Bai Ez 
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7.3. OCSPren profila  

Izenperen OCSP erantzunak bat datoz RFC 6960 arauarekin (X.509 Internet Public Key Infrastructure 
Online Certificate Status Protocol - OCSP), eta OCSP Responder-ek sinatzen ditu —kontsultatzen ari 
den ziurtagiria jaulkitzeko erabilitako CAk berak sinatu du horren ziurtagiria—. 

7.3.1. Bertsio-zenbakia  

2.0. bertsioa 

7.3.2. OCSPren luzapenak  

Ikus dagokion atala Ziurtapen Praktiken Deklarazioan. 

Eremua Nahitaezko
a 

Kritikoa 

1. Issuer Alternative Name 

2. Authority/Subject key 
Identifier 

Ez 

Ez 

Ez 

Ez 

3. CRL Distribution Point Ez Ez 

4. Key usage Bai Bai 

5. Enhanced Key usage Bai Bai 
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8. BETETZEAREN IKUSKAPENAK  

Webguneak kautotzeko ziurtagiriak jaulkitzeko sistema urtero ikuskatzen da, hauen arabera:  

– Europako ETSI EN 319 401 “General Policy Requirements for Trust Service Providers” eta 
ETSI EN 319 411--1 “Policy and security requirements for Trust Service Providers issuing 
certificates” estandarrak.  

– ETSI EN 319 411-2 “Requirements for trust service providers issuing EU qualified 
certificates”.  

Gainera, ziurtagiriak jaulkitzeko sistemak honako ikuskapenak jasotzen ditu:  

 Informazioaren segurtasuna kudeatzeko sistemaren ikuskapena, UNE-ISO/IEC 27001 
“Informazioaren segurtasuna kudeatzeko sistemak (SGSI). Eskakizunak.” arauaren arabera.   

 Segurtasunaren Eskema Nazionalean xedatutakoaren araberako ikuskapena (3/2010 Errege 
Dekretua, urtarrilaren 8koa, Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasunaren 
Eskema Nazionala arautzen duena).  

 Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016/679 Erregelamenduaren araberako 
ikuskapena (Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016/679 Araudia, 2016ko 
apirilaren 27koa, pertsona fisikoak babesteari buruzkoa, datu pertsonalen tratamenduari 
eta datu horien zirkulazio libreari dagokionez. Araudi horrek 95/46/EB Zuzentaraua 
indargabetzen du) eta 3/2018 Lege Organikoaren araberako ikuskapena (3/2018 Lege 
Organikoa, abenduaren 5ekoa, datu pertsonalak babesteari eta eskubide digitalak 
bermatzeari buruzkoa).  

Informazioaren Segurtasuna Kudeatzeko Sisteman ezarritakoaren araberako arriskuen analisiak ere 
egiten dira.  

8.1. Ikuskapenen maiztasuna  

Kualifikatutzat jotzen diren ziurtagirien kasuan, Europako ETSI EN 319 411-2 “Requirements for trust 
service providers issuing EU qualified certificates” eta ETSI EN 319 412-4 “Certificate profile for web 
site certificates” estandarretako betekizunak betetzen direla bermatzen du, gainera, ikuskapenak.  

Gainerako ikuskapen osagarrien maiztasuna indarrean dagoen araudian xedatutakoaren araberakoa 
izango da.  

8.2. Ikuskatzailearen kualifikazioa  

Ikus dagokion atala Ziurtapen Praktiken Deklarazioan.  

8.3. Ikuskatzailearen eta ikuskatutako enpresaren arteko harremana  

Ikus dagokion atala Ziurtapen Praktiken Deklarazioan.  
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8.4. Ikuskatu beharreko elementuak  

Ikus dagokion atala Ziurtapen Praktiken Deklarazioan.  

8.5. Erabakiak hartzea urritasunak antzematen direnean  

Ikus dagokion atala Ziurtapen Praktiken Deklarazioan..  

Segurtasun-gorabeherak Izenperen Segurtasun Batzordeak kudeatzen ditu. 

Izenpek ikerketa zabalduko du oharra jaso eta gehienez 24 ordutara, eta egin beharreko ekintzak 
erabakiko ditu, BRen 4.9.5 ataleko irizpideak kontuan izanik.  

Horrez gain, Izenpek gorabeheratzat jotzen dituen kasuak (iruzurrak, phising, eta abar) Anti-Phising 
Work Group-en webgunera bideratuko ditu (www.apwg.org), eta, ziurtagiria jaulki aurretik, 
eskatzailea edo ordezkaria Izenperen segurtasun-gorabeheren barneko datu-basean ez daudela 
egiaztatuko du. Dena den, egoera susmagarrietan ziurtagiriak jaulkitzeko eskubidea du.  

8.6. Emaitzen berri ematea  

Ikus dagokion atala Ziurtapen Praktiken Deklarazioan.  

8.7. Autoebaluazioa  

Ikus dagokion atala Ziurtapen Praktiken Deklarazioan.  
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9. LEGEAREKIN ETA JARDUERAREKIN LOTUTAKO BESTE GAI BATZUK  

 

9.1. Tarifak  

Ikus dagokion atala Ziurtapen Praktiken Deklarazioan..  

9.1.1. Ziurtagiriak jaulkitzeko edo berritzeko tarifak  

Ziurtagiriak jaulkitzeari edo berritzeari aplikatzekoak zaizkion tarifak dokumentu honetako “9.1. 
Tarifak” atalean ezarritakoari egokituko zaizkio.  

9.1.2. Ziurtagiriak jasotzeko tarifak  

Erabaki gabe. 

9.1.3. Ziurtagiriaren egoeraren edo ezeztatzearen informazioa eskuratzeko tarifak  

Izenpek ziurtagirien egoerari buruzko doako informazio-zerbitzuak eskaintzen ditu CRLaren edo 
OCSParen protokoloaren bidez. 

9.1.4. Beste zenbait zerbitzutarako tarifak  

Izenperen Administrazio Batzordeak urtero onartzen ditu beste zerbitzu batzuei aplikatu beharreko 
tarifak.  

9.1.5. Itzultzeko politika  

Izenpek ez du itzultze-politikarik. 

 

9.2. Finantza-erantzukizuna  

Ikus dagokion atala Ziurtapen Praktiken Deklarazioan.  

9.2.1. Erantzukizun zibileko asegurua  

Ikus dagokion atala Ziurtapen Praktiken Deklarazioan. 

9.2.2. Beste aktibo batzuk  

Ikus dagokion atala Ziurtapen Praktiken Deklarazioan. 

9.2.3. Azken entitateentzako aseguruak eta bermeak  

Ikus dagokion atala Ziurtapen Praktiken Deklarazioan.. 
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9.3. Informazioaren konfidentzialtasuna  

Ikus dagokion atala Ziurtapen Praktiken Deklarazioan. 

9.3.1. Informazio konfidentzialaren irismena  

Ikus dagokion atala Ziurtapen Praktiken Deklarazioan. 

9.3.2. Irismenean barnean hartzen ez den informazioa  

Ikus dagokion atala Ziurtapen Praktiken Deklarazioan. 

9.3.3. Informazio konfidentziala babesteko erantzukizuna  

Ikus dagokion atala Ziurtapen Praktiken Deklarazioan. 

 

9.4. Datu pertsonalak babestea  

Ikus dagokion atala Ziurtapen Praktiken Deklarazioan. 

9.4.1. Pribatutasun-plana  

Ikus dagokion atala Ziurtapen Praktiken Deklarazioan. 

9.4.2. Pribatu gisa tratatutako informazioa  

Ikus dagokion atala Ziurtapen Praktiken Deklarazioan. 

9.4.3. Pribatutzat jotzen ez den informazioa  

Ikus dagokion atala Ziurtapen Praktiken Deklarazioan. 

9.4.4. Informazio pribatua babesteko erantzukizuna  

Ikus dagokion atala Ziurtapen Praktiken Deklarazioan. 

9.4.5. Informazio pribatua erabiltzeko oharra eta adostasuna  

Ikus dagokion atala Ziurtapen Praktiken Deklarazioan. 

9.4.6. Prozesu judizialaren edo administratiboaren araberako zabalkundea  

Ikus dagokion atala Ziurtapen Praktiken Deklarazioan. 

9.4.7. Informazioa zabaltzeko beste egoera batzuk  

Ikus dagokion atala Ziurtapen Praktiken Deklarazioan. 



 

 

 61 / 67  2.1. bertsioa 

 

9.5. Jabetza intelektualeko eskubideak  

Ikus dagokion atala Ziurtapen Praktiken Deklarazioan. 

 

9.6. Betebeharrak eta bermeak  

9.6.1. CAren betebeharrak  

Izenpek, konfiantzazko zerbitzugile den aldetik, ziurtagiriaren harpidedunarekin eta, hala badagokio, 
erabiltzaileekin eta hirugarrenekin dituen betebeharrak eta erantzukizunak zehaztuko dira ziurtagiria 
erabiltzeko baldintzei buruzko dokumentuan edo ziurtagiria emateko kontratuan, batik bat, eta, 
modu subsidiarioan, honako ziurtapen-praktiken eta -politiken deklarazio honetan.  

Izenpek, ziurtagiriak jaulkitzean, ETSI EN 319 411 arauaren zehaztapen teknikoen betekizunak 
betetzen ditu, eta arau hori —edo hura ordezten duten beste arau batzuk— betetzen jarraitzeko 
konpromisoa hartzen du.  

Izenpek, webguneak kautotzeko ziurtagiriak jaulkitzean, CA/Browser forum erakundeak ezarritako 
"Konfiantzazko ziurtagiriak egiteko eta kudeatzeko oinarrizko betekizunak" hartzen ditu kontuan. 
Betekizun horiek helbide honetan kontsulta daitezke: https://cabforum.org/. Era berean, ziurtagiriak 
jaulkitzeko jardunbidea indarrean dagoen betekizun horien bertsiora egokituko du. Politika hau eta 
betekizun horiek bat ez badatoz, betekizun horiek dokumentu honi nagusituko zaizkio.  

Horrez gain, ziurtagiri kualifikatuak jaulkitzeari dagokionez, CA/Browser forum 
entitateak ziurtagiri mota horietarako ezarritako betekizunak (EV SSL Certificate 
Guidelines) betetzeko konpromisoa hartzen du Izenpek. Betekizun horiek 
https://cabforum.org/extended-validation/ helbidean kontsulta daitezke. Politika hau eta 
betekizun horiek bat ez badatoz, betekizun horiek dokumentu honi nagusituko zaizkio.  

Ziurtagiri mota horiei aplikatzekoa zaien araudian xedatutakoa alde batera utzi gabe, eta Ziurtapen 
Praktiken Deklarazioan dagokion atalean deskribatutako betebeharrak ahaztu gabe, konfiantzazko 
zerbitzugileak konpromisoa hartzen du ziurtagiria jaulki aurretik honakoak egiteko: 

 Ziurtagiriaren eskatzailearen eta harpidedunaren eta/edo haren ordezkariaren identitatea 
eta inguruabar pertsonalak egiaztatzea, eta harpidedunak eskatzaileari eskabidea egiteko 
baimena ematen dion adierazpena jasotzea.  

 Erregistro-prozesuan, harpidedunaren nortasun juridikoari buruzko datuak egiaztatzea, 
baita ordezkariaren ahalmena ere. Egiaztapen horiek guztiak dokumentu honetan 
xedatutakoaren arabera egingo dira, eta Izenperen erregistro-protokoloen eta -prozeduren 
arabera.  

 Lehentxeago adierazitako egiaztatze-prozesuetan, Izenpek hirugarren batzuen bidez egin 
ahal izango ditu egiaztapenak, baldin eta hirugarren horiek fede-ahalmenak edo erregistro 
eskudunetako ahalmenak badituzte.  
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 Ziurtagiriaren eskabidean jasotako informazio guztia eskatzaileak emandakoarekin bat 
datorren egiaztatzea.  

 Jaulki beharreko ziurtagirian txertatzen den gako publikoarekin lotutako gako pribatua 
eskatzailearen esku dagoen egiaztatzea.  

 Jarraitutako prozedurek webguneak kautotzeko ziurtagiriei dagozkien gako pribatuak 
sortzean kopiarik ez dutela egiten bermatzea, eta Izenpek gako horiek ez dituela gordetzen 
bermatzea.  

 Harpidedunari, ordezkariari eta eskatzaileari informazioa helaraztean, informazioaren 
konfidentzialtasuna bermatzea.  

 Eskatzailearen, harpidedunaren, ordezkariaren eta gainerako 
interesdunen eskura jartzea Ziurtapen Praktiken Deklarazioa, baita ziurtapen-
politika honen mende dauden ziurtagirien bizi-zikloarekin lotutako 
prozedurak garatzeko behar den informazio guztia ere, aplikatu beharreko 
araudiaren arabera.  

 

9.6.2. RAren betebeharrak  

Ikus dagokion atala Ziurtapen Praktiken Deklarazioan.  

Izenpek soilik egingo ditu webguneak kautotzeko ziurtagiri guztietarako RAri dagozkion jarduerak.  

Hauek dira RAren betebeharrak:  

 Oro har, Izenpek ziurtagiriak kudeatzeko, jaulkitzeko edo ezeztatzeko eginkizunetan aplikatu 
beharreko ziurtapen-politiketan eta -praktiketan ezarritako prozedurei jarraitzea, eta 
jardun-esparru hori ez aldatzea.  

 Zehazki, ziurtagirien eskatzaileen, harpidedunen eta haien ordezkarien identitatea eta 
zehaztutako helbururako garrantzitsuak diren edonolako inguruabar pertsonalak 
egiaztatzea, zuzenbidean onartutako edozein bide erabiliz eta Ziurtapen Praktiken 
Deklarazioan eta, bereziki, politika honetan aurreikusitakoaren arabera.  

 Domeinu-izenaren titulartasuna harpidedunaren identitatearekin bat datorren egiaztatzea, 
edo, hala badagokio, harpidedunaren baimena lortzea eta hori webguneak kautotzeko 
ziurtagiriari lotzea, betiere titulartasun hori egiaztatzeko aukera emango duten eta eskura 
dituen bitartekoak erabiliz, teknikaren egoeraren arabera.  

   

 Harpidedunak webgunea kautotzeko ziurtagiriaren domeinuaren titulartasunarekin lotuta 
duen erabakitze-ahalmena berariaz jasotzea. 
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 Ziurtagiriei buruzko dokumentazio eta informazio guztia 15 urtez gordetzea, ziurtagiri horien 
eskaerak, berritzeak edo ezeztatzeak kudeatzen dituenean.  

 Eskariak jasotzea eta kudeatzea, www.izenpe.eus webgunean dagoen eskariak kudeatzeko 
aplikazio publikoaren bidez. 

 Garaiz egiaztatzea ziurtagirien indarraldian eragina izan dezaketen ziurtagiriak 
ezeztatzearen kausak.  

9.6.3. Harpidedunen betebeharrak  

Ikus dagokion atala Ziurtapen Praktiken Deklarazioan.  

Webguneak kautotzeko ziurtagiriei dagokienez, harpidedunek ziurtagiri horien barnean hartutako 
webgunearen domeinu-izenaren gaineko kontrola izan behar dute, eta horiekin lotzen diren gako 
pribatuak haiek soilik erabili behar dituzte.  

Ziurtapen-politika honen pean emandako ziurtagirien eskatzaileek eta harpidedunek betebehar 
hauek dituzte:  

 Ziurtagiria ez erabiltzea ziurtapen-politika eta -praktika partikular hauetan zehaztutako 
mugez kanpo.  

 Ziurtagiria ez erabiltzea, baldin eta konfiantzazko zerbitzugileak ziurtagiria eman zuen 
erakunde jaulkitzaile gisa jarduteari uzten badio, batez ere zerbitzugilearen zigilua sortzeko 
datuak arriskuan egon badaitezke eta hala jakinarazi bada.  

 Egiazko informazioa ematea ziurtagirien eskaeran, eta eguneratuta mantentzea, kontratuak 
behar besteko gaitasuna duen pertsona batek sinatuta.  

 Ziurtagiriaren subjektuarentzat ez eskatzea zeinu bereizgarririk, izendapenik edo jabetza 
industrialeko edo intelektualeko eskubiderik, baldin eta horien titularra edo lizentziaduna ez 
bada edo horiek erabiltzeko baimen frogagarria ez badu.  

 Arretaz jokatzea sinadura/zigilua sortzeko datuak edo bestelako informazio sentikorra 
zaintzean eta kontserbatzean (hala nola giltzak, ziurtagiria aktibatzeko kodeak, sarbide-
hitzak, identifikazio pertsonaleko zenbakiak, eta abar), baita ziurtagirien euskarriak 
zaintzean eta kontserbatzean ere —aipatutako datuetako bakar bat ere ez jakinaraztea 
hartuko du barnean—.  

 Erabilera-baldintzetan eta Ziurtapen Praktiken Deklarazioan aurreikusitako erabilera-
baldintzak ezagutzea eta betetzea, eta, bereziki, ziurtagiriak erabiltzeko mugak.  

 Ziurtapen Praktiken Deklarazioan egiten diren aldaketak ezagutzea eta betetzea.  

 Ziurtagiria ezezta dadin eskatzea, dokumentu honetan deskribatutako prozeduraren 
arabera, eta Izenperi berehala jakinaraztea ziurtagiria ezeztatzearen inguruabarrak edo 
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konfidentzialtasunaren galeraren susmoa izatearen inguruabarrak, baita lotzen diren gako 
pribatuen dibulgazioa eta aldaketa edo horien baimenik gabeko erabilera ere.  

 Ziurtagirian jasotako informazioa berrikustea, eta Izenperi jakinaraztea antzematen den 
edozein akats edo zuzentasunik eza.  

 Ziurtagirietan konfiantza jarri aurretik, ziurtagiria jaulki duen konfiantzazko zerbitzugilearen 
sinadura edo zigilu elektroniko aurreratuak egiaztatzea.  

 Ziurtagiriaren eskabidean emandako datuetan gertatzen den aldaketa ororen berri ematea 
Izenperi, eta, bidezkoa denean, ziurtagiria ezezta dadin eskatzea.  

Nolanahi ere, harpidedunaren erantzukizuna izango da ziurtagiria behar bezala erabiltzea eta arduraz 
zaintzea —zer xederekin eta egitekorekin eman den kontuan hartuta— eta Izenperi jakinaraztea 
ziurtagirian islatutako egoerarekiko edo informazioarekiko edozein aldaketa, hura ezeztatzeko eta 
berriro jaulkitzeko helburuarekin.  

Halaber, harpidedunak Izenperen, erakunde erabiltzaileen eta, hala badagokio, hirugarrenen 
aurrean erantzun beharko du ziurtagiriaren erabilera bidegabeaz, ziurtagirian jasotako adierazpenen 
faltsukeriaz edo akatsez, edo Izenperi edo hirugarrenei kalteak eta galerak eragiten dizkieten egiteez 
edo ez-egiteez.  

Harpidedunaren erantzukizuna eta, beraz, harpidedunaren betebeharra izango da ziurtagiria ez 
erabiltzea, baldin eta konfiantzazko zerbitzugileak ziurtagiriak jaulkitzeko entitate gisa jarduteari utzi 
badio —entitate horrek jaulki zuen ziurtagiria— eta legean aurreikusitako subrogazioa gertatu ez 
bada. Nolanahi ere, harpidedunak ez du ziurtagiria erabiliko, zerbitzugilearen sinadura sortzeko 
datuak arriskuan eta/edo mehatxatuta egon badaitezke eta hala jakinarazi badu zerbitzugileak edo, 
hala badagokio, inguruabar horren berri izan badu.  

Izenperen eta harpidedunaren arteko harremanak —ziurtagirien erabilera-erregimenaren 
ondorioetarako— zehaztuko dira, nagusiki, erabilera-baldintzei buruzko dokumentuaren bidez edo, 
hala badagokio, ziurtagiria egiteko kontratuaren bidez, betiere Izenperen eta dagokion entitatearen 
arteko harremanei buruzko akordioen, hitzarmenen edo dokumentuen arabera.  

9.6.4. Konfiantza duten aldeen betebeharrak  

Erakunde erabiltzailearen eta ziurtagirietan konfiantza duten hirugarrenen erantzukizuna izango da 
ziurtagirien egoera egiaztatzea, eta, egiaztapen horiek egin gabe, ezin izango da inola ere ziurtagirien 
baliozkotasuna ondorioztatu.  

Era berean, entitate erabiltzailearen erantzukizuna izango da Ziurtapen Praktiken Deklarazioan 
xedatutakoa aintzat hartzea, baita etorkizunean izan ditzakeen aldaketak betetzea ere, ziurtapen- 
politika honetan ziurtagirietarako ezarritako erabilera-mugei arreta berezia jarriz.  

Ikus dagokion atala Ziurtapen Praktiken Deklarazioan.  
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9.6.5. Beste parte-hartzaile batzuen betebeharrak  

Erabaki gabe. 

9.7. Bermeei uko egitea 

Erabaki gabe. 

 

9.8. Erantzukizun-mugak  

Ikus dagokion atala Ziurtapen Praktiken Deklarazioan.  

 

9.9. Kalte-ordainak  

9.9.1. CAren kalte-ordaina  

Erabaki gabe. 

9.9.2. Harpidedunen kalte-ordaina  

Erabaki gabe. 

9.9.3. Konfiantza duten aldeen kalte-ordaina  

Erabaki gabe. 

 

9.10. Dokumentu honen indarraldia  

9.10.1. Epea  

Ziurtapen-politika hau argitaratzen den unean jarriko da indarrean. 

9.10.2. Amaiera  

Ziurtapen-politika hau indargabetuko da dokumentuaren beste bertsio bat argitaratzen den unean. 
Bertsio berriak oso-osorik ordeztuko du aurreko dokumentua. Izenpek politika hau urtero 
berrikusteko konpromisoa hartzen du.  

9.10.3. Amaieraren ondorioak  

Ziurtapen-politika honen mende jaulki diren eta indarrean dauden ziurtagirietarako, bertsio berria 
nagusituko zaio aurreko bertsioari, honen aurkakoa ez den guztian.  
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9.11. Banako jakinarazpenak eta komunikazioa parte-hartzaileekin  

Ikus dagokion atala Ziurtapen Praktiken Deklarazioan.  

 

9.12. Dokumentu honen aldaketak  

9.12.1. Aldaketetarako prozedura  

Izenperen Segurtasun Batzordeak onartu beharko ditu ziurtapen-politika hauetan egiten diren 
aldaketak, eta dagokion aktan islatuko dira, onartutako barne-prozeduraren arabera.  

9.12.2. Jakinarazteko aldia eta mekanismoa  

Ziurtapen-politika honetan egiten den edozein aldaketa berehala argitaratuko da politikara 
sartzeko URLan.  

Egin beharreko aldaketek ez badakarte aldaketa adierazgarririk aldeen betebeharren eta 
erantzukizunen araubideari dagokienez edo zerbitzuak egiteko politikak aldatzeari dagokionez, 
Izenpek ez dizkie erabiltzaileei aldaketa horiek aldez aurretik jakinaraziko, eta eraginpean dagoen 
deklarazioaren bertsio berria bere webgunean argitaratzera mugatuko da.  

9.12.3. OID bat aldatzeko inguruabarrak  

Zerbitzuen baldintzetan, betebeharren eta erantzukizunen araubidean edo erabilera-mugetan 
egindako aldaketa adierazgarriek, era berean, aldaketak eragin ditzakete zerbitzuaren politikan eta 
identifikazioan (OID), baita zerbitzu-politikaren adierazpen berriarekiko loturan ere. Kasu honetan, 
proposatutako aldaketak informatzeko eta, hala badagokio, eraginpean dauden aldeen iritziak 
biltzeko mekanismoa ezarri ahal izango du Izenpek.  

9.13. Erreklamazioak eta auzien ebazpena  

Ikus dagokion atala Ziurtapen Praktiken Deklarazioan.  

9.14. Araudi aplikagarria 

Ikus dagokion atala Ziurtapen Praktiken Deklarazioan.  

9.15. Aplikatzekoa den araudia betetzea  

Webguneak kautotzeko ziurtagiri mota bakoitzari aplikatu beharreko araudia eta betekizunak 
betetzeko konpromisoa hartzen du Izenpek, barnean direla ziurtapen-politika hauen “1.5.4. 
Ziurtapen Praktiken Deklarazioa onartzeko prozedura” atalean ezarritako zehaztapenak.  
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9.16. Askotariko estipulazioak  

9.16.1. Akordio osoa  

Ikus dagokion atala Ziurtapen Praktiken Deklarazioan. 

9.16.2. Esleipena  

Ikus dagokion atala Ziurtapen Praktiken Deklarazioan. 

9.16.3. Bereizgarritasuna  

Ikus dagokion atala Ziurtapen Praktiken Deklarazioan. 

9.16.4. Betetzea  

Ikus dagokion atala Ziurtapen Praktiken Deklarazioan. 

9.16.5. Ezinbestea  

Ikus dagokion atala Ziurtapen Praktiken Deklarazioan. 

 

9.17. Beste estipulazio batzuk  

Ikus dagokion atala Ziurtapen Praktiken Deklarazioan. 
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