
  
1. orrialdea 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIZKAIBAI TXARTELAREN ZEHAZTAPEN ETA 

ERABILERA-BALDINTZAK 

 

 

 

 

 

 

Bertsioa: v.1.1 

Data:  2015eko urriaren 18a 

 



 
 BizkaiBai txartelaren zehaztapen eta erabilera-baldintzak 

 
 

2. orrialdea 
 

  

Edukia  
1. Sarrera .................................................................................................................................. 3 

2. BizkaiBai txartelaren zehaztapen eta erabilera-baldintzak .............................................. 3 

2.1. BizkaiBai txartela eskuratzea: ........................................................................................ 3 

2.2. BizkaiBai txartela ezeztatzea eta deuseztatzea: ............................................................ 4 

2.3. BizkaiBai txartela berriro aktibatzea: ............................................................................ 4 

2.4. Erabiltzeko mugak: ........................................................................................................ 4 

2.5. Zerbitzua ematen duenaren betebeharrak (BFA): ........................................................ 5 

2.6. Erabiltzailearen betebeharrak: ...................................................................................... 5 

2.7. BFAren Ogasun eta Finantza Sailaren erantzukizuna: ................................................... 5 

2.8. Erabiltzaileen erantzukizuna: ........................................................................................ 6 

3. Pribatutasun politika ............................................................................................................ 6 

3.1. Zure datuen tratamenduaren arduraduna: .................................................................. 6 

3.2. Zure datuen tratamenduaren helburua: ....................................................................... 6 

3.3. Tratamenduaren legitimazioa: ...................................................................................... 6 

3.4. Tratatzen diren datu-motak: ......................................................................................... 6 

3.5. Datuen hartzaileak: ....................................................................................................... 7 

3.6. Datuak gordetzeko epea: .............................................................................................. 7 

3.7. Interesdunaren eskubideak: ......................................................................................... 7 

4. Segurtasun-neurriak ............................................................................................................ 7 

5. Erabiltzailearekin harremanetan jartzeko jardunbideak ................................................... 8 

 

 

  



 
 BizkaiBai txartelaren zehaztapen eta erabilera-baldintzak 

 
 

3. orrialdea 
 

  

1. Sarrera 
BizkaiBai koordenatuen txartela identifikaziorako eta sinadura elektronikorako 

Aldundiaren berezko sistema da; eta erabiltzaile, pasahitz eta koordenatuen sistema 

batean oinarritzen da. Datu horiek txartel fisiko batean daude jasota, eta txartel hori 

Ogasun eta Finantza Sailak herritarrei laguntzeko dituen bulegoetan, Lehendakaritza 

Sailaren Laguntza Zerbitzuan eta Bizkaiko Foru Aldundiaren gainerako Sailetan —

unean-unean zehazturikoetan— ematen dute. 

BizkaiBai koordenatuen txartela Ogasun eta Finantza Sailak 2000. urtean jarri zuen 

abian (3623/2000 FAren bitartez onartu zen), zerga-betebeharrak eta bestelako 

zerbitzu batzuk elektronikoki bete ahal izateko. Aipaturiko sistema eskuratzeko, 

beharrezkoa da funtzionario publikoen aurrean identifikatzea, bai eta 112/2009 FDan 

adierazitako erabilera-baldintzak eta erantzukizunak onartzea ere. 

Dokumentu honek BizkaiBai txartelaren zehaztapen eta erabilera-baldintzak ezartzen 

ditu; besteak beste, honako alderdi hauek jasotzen ditu: berau erabiltzeko mugak, 

gomendaturiko segurtasun-neurriak eta erabiltzailearekin harremanetan jartzeko 

jardunbideak. 

 

2. BizkaiBai txartelaren zehaztapen eta erabilera-baldintzak 
Ogasun eta Finantza Sailari dagokio sinadura elektronikorako sistema hau kudeatzea 

eta haren funtzionamendurako nahiz segurtasunerako beharrezkoak diren bermeak 

eskaintzea. 

Bizkaiko Foru Aldundiak ez du inolako erantzukizunik izango erabiltzaileek BizkaiBai 

koordenatuen txartela iruzur egiteko erabiltzen badute, baldin eta txartela ezeztatzeko 

edo deuseztatzeko eskatu ez badute. 

Hortaz, erabiltzaileek bereziki hartzen dute beren gain beren identifikazio 

elektronikorako elementu guztiak zaintzeko erantzukizuna, horiek baliozkoak diren 

unetik aurrera. Halaber, beren gain hartzen dute elementu horiek behar bezala ez 

erabiltzeagatik zein modu desegokian edo axolagabekeriaz erabiltzeagatik sor 

daitezkeen ondorioen erantzukizuna. 

2.1. BizkaiBai txartela eskuratzea: 

BizkaiBai koordenatuen txartela eskatzeko, Ogasun eta Finantzen foru 

diputatuak foru agindu bidez onartzen duen eskaera-inprimakia bete behar da. 

BizkaiBai koordenatuen txartela eskatzen duten pertsonek eurek joan beharko 

dute Bizkaiko Foru Aldundiaren bulegoetara, bertan identifika daitezen. 

Egiaztatu beharrekoak egiaztatu ondoren, bi gutun-azal itxi emango dizkiete. 

Gutun-azal horiek honako hauek izango dituzte:  



 
 BizkaiBai txartelaren zehaztapen eta erabilera-baldintzak 

 
 

4. orrialdea 
 

  

a) 1. gutun-azala: erabiltzailearen identifikatzailea edo gakoa, eta pasahitza. 
Alfanumerikoak dira biak, eta beharrezkoak zerbitzura lehenengoz sartu ahal 
izateko. 

b) 2. gutun-azala: koordenatuen txartela. 

 
Bi gutun-azalak eman ondoren (modu erabat aleatorioan aukeratzen dira), 

gutun-azalotan jasota dauden elementuak (identifikatzailea edo gakoa, 

pasahitza eta koordenatuen txartela) eta txartela eskatu duen pertsonaren 

identifikazio fiskaleko zenbakia informatikoki lotuko dira. 

2.2. BizkaiBai txartela ezeztatzea eta deuseztatzea: 

Erabiltzaileak, BizkaiBai koordenatuen txartela eskatu ondoren, berau ezeztatu 

egin ahal izango du, edo deuseztatzeko eskatu, baita txartela erabilgarri 

dagoenean ere. Horretarako, honako hauek baino ez ditu egin beharko: bere 

burua identifikatu, eta Ogasun eta Finantza Sailari jakinarazi edozein bitarteko 

—idatzi zein telematiko— baliatuz. 

Ogasun eta Finantza Sailak BizkaiBai txartelaren zerbitzua eteteko eskubidea 

izango du, hala badagokio. 

2.3. BizkaiBai txartela berriro aktibatzea: 

Erabiltzaileari pasahitza edo erabiltzailearen identifikatzailea ahazten bazaio, 

edo sartzeko saiakeretan txartela blokeatu edo desaktibatu egiten bada, 

Bizkaiko Foru Aldundiaren bulegoetara joan edo Ogasun eta Finantza Sailaren 

arreta-telefonora deitu ahal izango du.  Kasu batean zein bestean, berriro 

aktibatu ahal izateko, interesdunak eskura izan beharko ditu hasieran eman 

dioten gutun-azalean zeuden datuak (erabiltzailearen identifikatzailea eta 

pasahitza, alegia), eta baita koordenatuen txartela ere. Halaber, eskatzen 

dizkioten datuak eman beharko ditu. 

Hasieran eman dizkioten erabiltzailearen identifikatzailea eta pasahitza eskura 

ez baditu edo koordenatuen txartela galdu bazaio, ezin izango da BizkaiBai 

txartela berriro aktibatu eta berria eskatu beharko du. 

 

2.4. Erabiltzeko mugak:  

BizkaiBai koordenatuen txartela identifikaziorako eta sinadura elektronikorako 

Aldundiaren berezko sistema da, eta erabil daiteke bai BizkaiBai zerbitzuaren 

eremuan (Bizkaiko Lurralde Historikoko zergen kudeaketari buruzko eta 

112/2009 FDaren bitartez onartutako araudiaren 42. artikuluan aipatzen da), 

bai Bizkaiko Foru Aldundiak txartel hori erabiltzeko aukera ematen duen 

gainerako kasu guztietan. Zerbitzu horiek 24 orduz eta asteko 7 egunetan 

daude erabilgarri. 

Pertsona fisikoentzat diren BizkaiBai koordenatuen txartelak emango dira 

soilik. Dena den, pertsona juridikoentzat aurretik emandako txartelek 

indarrean jarraituko dute. 
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2.5. Zerbitzua ematen duenaren betebeharrak (BFA): 

 BizkaiBai txartela erabiltzean sortutako kontsultei erantzun eta 
gorabeherak konpontzeko beharrezko baliabideak izatea. 

 Bitarteko seguruak erabilita, BizkaiBai txartelari eta txartelaren zehaztapen 
eta erabilera-baldintzei buruzko informazio eta dokumentazio guztia 
erregistratuta gordetzea. 

 Itsasontzien jokoa zein egun eta ordutan eman edo deuseztatu zen 
zehaztasunez adierazi ahal izatea. 

 Itsasontzien jokoa aktibatu baino lehen, berau eskatu duena aurrez aurre 
identifikatzea, BizkaiBai txartelaren zehaztapen eta erabilera-baldintzen 
agiri honetan zehazturikoa aintzat hartuta. 

 Erabiltzaileari informazioa behar bezala ematea: 
o BizkaiBai txartela eman aurretik, erabiltzaileari berau erabiltzeko 

zehaztapenen eta baldintzen berri emango dio. 
o Erantzunaren erabilerari buruzko oinarrizko informazioa emango 

dio. 
o Erantzunean izandako aldaketen berri emango dio. 
o Konfiantzazko zerbitzuak emateko jarduera etengo duela bi hilabete 

lehenago jakinaraziko die erabiltzaileei, eta, hala badagokio, 
itsasontzien jokoekin zer gertatuko den adieraziko die. 

o Zerbitzua eteteari buruzko amaiera-plana edukiko du. Plan 
horretan, zerbitzua nola etengo duen zehaztuko du. 

 

2.6. Erabiltzailearen betebeharrak: 

 Eskabidean emandako informazioa egiazkoa, erabatekoa eta eguneratua 
dela bermatzea.  

 Eskabidea egiteko ezarritako prozedura betetzea. 
 Erabilera-baldintzak eta horien inguruan egindako aldaketak zeintzuk diren 

jakin eta onartzea.  
 Euskarriak behar bezala erabili eta zaintzea. 
 BizkaiBai koordenatuen txartela modu egokian erabiltzea, eta, bereziki, 

zehaztutako erabilera-mugak betetzea. 
 Arduratsua izatea pasahitza zaintzean, baimenduta ez dauden erabilerak 

saihesteko, BizkaiBai txartelari buruzko zehaztapen eta erabilera-baldintzen 
agiri honetan ezarritakoa aintzat hartuta. 

 Bizkaiko Foru Aldundiaren Ogasun eta Finantza Sailari, arrazoitu ezin den 
atzerapenik gabe, pasahitza galdu egin zaiola, ebatsi egin diotela edo 
arriskuan egon litekeela jakinaraztea. 

 

2.7. BFAren Ogasun eta Finantza Sailaren erantzukizuna: 

 BizkaiBai txartelak behar bezala sortzea. 
 Emandako BizkaiBai txartelen koordenatuak eta pasahitza modu seguruan 

zaintzea. 
 Pasahitzak kudeatu eta emateko prozesuen eta BizkaiBai txartela 

kudeatzeko gainerako prozesuen segurtasuna zaindu eta 
konfidentzialtasuna bermatzea. 

 Aurrez aurre egindako identifikazioak. 
 BizkaiBai txarteletan agertzen diren datuen zehaztasuna. 
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BFAren Ogasun eta Finantza Sailak ez ditu bere gain hartuko arrazoi hauengatik 

eragindako kalte-galerak:  

 Erabiltzailearen edo fede oneko besteren baten eskaera-inprimakian 
agertzen diren datuak zuzenak ez badira, datuok agiri publiko notarial, 
judizial edo administratibo bidez egiaztatu diren kasuetan. 

 Erabiltzaile izaerari dagozkion eginbeharrak ez betetzeagatik. 
 

2.8. Erabiltzaileen erantzukizuna: 

 BizkaiBai koordenatuen txarteleko elementuak galdu egin zaizkiola edo 
ebatsi egin dizkiotela jakinarazi ezean, txartela baimenik gabe edota modu 
desegokian erabiltzearen erantzukizuna, edonola ere, erabiltzaileak berak 
izango du. 

 BFAri lehenbailehen jakinaraztea eskaera-inprimakian edo BizkaiBai 
koordenatuen txarteleko osagaietan izandako edozein aldaketa.  

 BizkaiBai koordenatuen txarteleko elementuak arduraz gordetzea, berauen 
konfidentzialtasuna ziurtatzeko eta babesteko besteren batek kontsultatu 
edo ezagutarazi ez ditzan. 

 

3. Pribatutasun politika 
DATUAK BABESTEARI BURUZKO 2016/679 ERREGELAMENDUA (EB) eta berau 
garatzeko gainerako araudiak betetzen direla bermatzen du. 
 

3.1. Zure datuen tratamenduaren arduraduna: 

Tratamenduaren arduraduna: Ogasuneko zuzendari nagusia. 

Tratamenduaren arduradunarekin harremanetan jartzeko: Basurtuko 

Kaputxinoen kalea, 2, 48013 Bilbo. 

Datuak babesteko ordezkariarekin harremanetan jartzeko: Lege Aholkularitza, 

Informazioaren Segurtasuna eta Datu Babesa Bideratzeko Atala —Kale 

Nagusia, 25- 48009 Bilbo (dpo@bizkaia.eus) 

3.2. Zure datuen tratamenduaren helburua: 

Zergapekoei aukera emango zaie beren eskubideez baliatzeko edo zerga-

betebeharrak betetzeko jarduerak BizkaiBai bulego birtualean eta berau 

onartzen duten Aldundiaren bulego birtualetan egin ditzaten. Halaber, 

administrazioak herritarrei informatu eta laguntzeko jarduerak egingo ditu, 

BizkaiBai txartelari buruzko edozein gairen eta bere jardueren berri emateko. 

3.3. Tratamenduaren legitimazioa:  

Interes publikoa duen misioa da, herritarrei beren eskubideak erabiltzea eta 
Bizkaiko Foru Aldundiarekin dituzten betebeharrak betetzea errazteko.  

3.4. Tratatzen diren datu-motak: 

L-1 eskaera-inprimakian agertzen direnak. Datu horiek honako hauek izan 

daitezke, adibidez: izena, abizenak, NANa, helbidea edo e-maila. Horiez gain, 

mailto:dpo@bizkaia.eus
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identifikazio eta sinadura sistemari buruzko beste datu teknikoago batzuk ere 

izan daitezke.  

3.5. Datuen hartzaileak:  

Helburu horrekin jasotako datu pertsonalak ez zaizkio beste inori utziko. 

3.6. Datuak gordetzeko epea:  

Datu pertsonalak tratatzeko xedea betetzeko behar dena. 

3.7. Interesdunaren eskubideak: 

Interesdunak bere datuak eskuratu ahal izango ditu; datuok zuzendu, ezabatu 

edo haien tratamendua mugatzeko ere eskatu ahal izango du; horrez gain, 

datuen tratamenduaren aurka ere egin ahal izango du. Eskubideok erabiltzeko, 

idazki bat bidaliko dio tratamenduaren arduradunari, 39/2015 Legeak, urriaren 

1ekoak, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearenak 16.4. 

artikuluan ezarritako edozein bide erabilita. 

 

4. Segurtasun-neurriak 
1. Hasieran emandako erabiltzailearen identifikatzailea zein pasahitza aldatu egin 

behar dira erabiltzailea BizkaiBai zerbitzura lehenengoz sartzen denean, bai eta 

identifikaziorako edo sinadura elektronikorako bitarteko hori baimenduta duten 

Bizkaiko Foru Aldundiaren administrazio elektronikoko gainerako zerbitzuetan 

sartzean ere. Izan ere, zerbitzu horiek guztiak erabili ahal izateko nahitaezkoa da 

aldaketa egitea; ordutik aurrera, gainera, nahi duen guztietan eta nahi duen aldiro 

aldatu ahal izango ditu erabiltzaileak identifikatzaile eta pasahitzok, horretarako 

ezartzen den prozeduraren arabera. Erabiltzailearen identifikatzaileak gutxienez 7 

eta gehienez 15 karaktere alfanumeriko eduki beharko ditu, eta pasahitzak 

gutxienez 4 eta gehienez 8 karaktere numeriko. 

2. BizkaiBai koordenatuen txartela automatikoki desaktibatuko da berau erabiltzeko 

hiru saiakera jarraian egin eta huts eginez gero. Edonola ere, berriro aktibatzeko 

prozedura ezarriko da erabiltzaileak hala eskatzen badu. Hasierako erabiltzailea 

eta pasahitza dituen gutun-azala gordetzea gomendatzen da, blokeatuz gero 

berriro aktibatu ahal izateko. 

3. Erabiltzaileak arduraz zaindu beharko ditu BizkaiBai txartelaren elementuak, 

baimendu gabeko erabilerak saihesteko. Garrantzitsua da identifikazio eta sinadura 

pertsonalerako sistema dela nabarmentzea, eta ez beste norbaiten izenean 

erabiltzeko. 

4. Erabiltzaileak, arrazoitu ezin den atzerapenik gabe, pasahitza galdu egin zaiola, 

ebatsi egin diotela edo arriskuan egon litekeela jakinarazi beharko dio Bizkaiko 

Foru Aldundiaren Ogasun eta Finantza Sailari. 

5. Log artxiboak erabiliko dira BizkaiBai koordenatuen txartelarekin egindako 

jarduera adierazgarriak berregiteko. Eztabaidaren bat gertatu bada, arbitrajerako 

bitarteko bezala ere erabiliko da une jakin batean sinadura baliozkoa den ala ez 

egiaztatzeko. 
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5. Erabiltzailearekin harremanetan jartzeko jardunbideak 
BizkaiBai txartelaren zehaztapen edo erabilera-baldintzetan egindako aldaketak 

http://www.bizkaia.eus helbidearen bitartez jakinaraziko zaizkie erabiltzaileei. Halaber, 

BizkaiBai bulego birtualean sartzean agertuko zaizkien laster-leihoen bidez ere emango 

zaie horien berri. Horiez gain, interesdunek BizkaiBai bulego birtualean 

erregistratutako e-mailak ere erabili ahal izango dira.  

Erabiltzaileak edozein unetan eska dezake txartela deuseztatzea, idatziz zein 

telematikoki. 

BizkaiBai txartelaren aurrealdean Ogasun eta Finantza Sailaren telefono-guneko 

zenbakia ageri da. Telefono-zenbaki horren bitartez erantzungo zaizkie erabiltzaileen 

galdera eta kontsultei.  

http://www.bizkaia.eus/

