
 

 
 

ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPEN EREDUA 

 

 
 

ERAKUNDE MOTA 

 Elkarteak 
 Kirol-elkarteak 
 ABEE 
 Elkargo profesionalak. 
 

 Ureztatze-erkidegoak. 
 Jabeen erkidegoak 
 Sindikatuak. 
 Ikastetxeak 
 

 

__________________________________________________________________________ 
jaunak/andreak, IFZ ___________________, duen  
______________________________________________________ erakundeko idazkari/gerente 
(ABEE bada) den aldetik 

 
 

ZIURTATZEN DUT 

 

Erakundea balioz eratuta eta indarrean dago eta . 
_____________________________________________________________________ 
jaunak/andreak dokumentu honi atxikitako Eskaeran zehaztutako ziurtagiria eskatzen du, honako 
hau den heinean: 

  Legezko ordezkaria (presidentea / gerentea ABEE kasuan). 

 Ordezkaritzako ahaldun orokorra, erakundea orotariko pertsona pribatuen edo 
publikoen aurrean ordezkatzeko ahalmena duena.  

 Edo ziurtagiria lortzeko eta erabiltzeko ahalordetze-klausula berezia eta zehatza duen 
ahalordea. 

 

 

DATUAK BABESTEARI BURUZKO OINARRIZKO INFORMAZIOA 

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

– Helburua: Eskatutako identifikazio-bitartekoa jaulkitzea eta haren bizi-zikloa kudeatzea. 

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

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

 

 
DATA ETA 

SINADURAidazkaria/gerentea(ABEE). 

 
Ikus-onetsia Presidentea 



 

 
 

ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPEN EREDUA 

 

 
 

 

NORTASUN JURIDIKORIK GABEKO ERAKUNDE MOTA 

 Ondasun-erkidegoa. 
 Jaraunspen jasogabeak. 
 Sozietate zibilak. 
 

 _______________________________________________________________________ 
jaunak/andreak 

 ________________________________________________________________________ 
jaunak/andreak 

 _______________________________________________________________________ 
jaunak/andreak 

 _______________________________________________________________________ 
jaunak/andreak 
 

 

ERANTZUKIZUNEZ ADIERAZTEN DUGU HONAKO HAU: 
 

______________________________________________________ erakundea balioz eratuta eta 
indarrean dagoela eta erabaki dutela   ______________________________________________ 
jauna/andrea izatea dokumentu honekin batera doan eskaeran jasotako ziurtagiria eskatzeko eta 
erabiltzeko izendatuko den erakundeko kidea. 

 
 

DATUAK BABESTEARI BURUZKO OINARRIZKO INFORMAZIOA 

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

– Helburua: Eskatutako identifikazio-bitartekoa jaulkitzea eta haren bizi-zikloa kudeatzea. 

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

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