BIZKAIKO ELKARRERAGINGARRITASUN-PLATAFORMA

Dokumentua – Sarrerako/Irteerako datuak
Zerbitzua: Aurrekari penalen kontsulta

egitea

dokumentazioaren

arabera

Administrazioaren Modernizaziorako Zerbitzua / Servicio de Modernización de la Administración
Administrazio Elektronikoaren Atala / Sección de la administración electrónica
www.bizkaia.eus/laguntzaile-interoperabilidad
94 406 7777
Calle Diputación Kalea, 7 - 48008 BILBO/BILBAO

DESKRIPZIOA

Justizia Ministerioak eskaintzen du Aurrekari Penalik Egin Ez Izana Kontsultatzeko Zerbitzuen web-zerbitzua,
non aukera dagoen jakiteko pertsona batek ez duela deliturik egin.
Justizia Ministerioak emango ditu zerbitzuaren informazio guztia zein zerbitzuak itzulitako datu guztiak.

ESKATUTAKO DATUAK

Hauek dira kontsultatu nahi den pertsonari buruz gutxienez ere eman behar diren datuak:









Dokumentu mota: Kontsultatu nahi den titularraren dokumentu-mota (NANa, AIZa edo
pasaportea). (Derrigorrezkoa)
Dokumentu-zenbakia: Titularraren dokumentuaren zk. (Derrigorrezkoa)
Izena: Kontsultatu nahi den titularraren izena. (Aukerakoa)
1. abizena: Kontsultatu nahi den titularraren lehenengo abizena. (Derrigorrezkoa baldin eta jaiotzeurtearen eremua betetzen ez bada)
2. abizena: Kontsultatu nahi den titularraren bigarren abizena. (Aukerakoa)
Jaiotze-urtea: Kontsultatutako pertsonaren jaiotze-urtea. (Derrigorrezkoa baldin eta «1. abizena»
eremua betetzen ez bada). 1900 urtetik gorakoak.
Posta elektronikoa: Kontsultatutako pertsonaren posta elektronikoa. Aukerakoa.
Telefonoa: Kontsultatutako pertsonaren telefono-zenbakia. Aukerakoa

* Ezin da egin 1920. urtearen aurreko kontsultarik, ez eta adingabeei buruzkorik ere.
Eskatutako datuen pantaila:

EMAITZARI BURUZKO DATUAK

Taulan (1. taula), filiazioaren aurrekari penalak kontsultatzeko zerbitzuak itzulitako egoerak deskribatzen dira:

Egoeraren
kodea

Egoeraren deskripzioa

Noiz itzultzen den egoera hau

0000

Derrigorrezko datu bat edo
batzuk ez dira zuzen informatuak
izan []

Hori gertatuko da sarrerako datuetan balidazio-erroreak
egon eta eskaera erantzun-emaileari bidali barik geratu
denean.

0

Ez dago aurrekari penalik.

Ez da kointzidentziarik aurkitu Zigortuen Erregistro
Zentralean.

5

Sartutako datuekin ez da
informaziorik lortzen. Modu
presentzialean eskatu behar duzu
zure ziurtagiria.

Balizko kointzidentzia bat dago Zigortuen Erregistroan edo
Sexu Delitugileen Erregistroan. Bide honetarik ezin zaio
erantzun eskaerari.
Kasu honetan, interesdunak beste bide bat erabili behar du
ziurtagiria eskatzeko, edo modu presentzialean egin behar du
eskaera.



Aurrekaririk ez badago, zerbitzuak, gainera, 2 datu itzuliko ditu, erantzuna egiaztatu ahal izateko:
o EKSa: Egiaztapen-kode segurua.
o URLa: Justizia Ministerioaren URLa, non EKS kodea egiaztatu daitekeen.

BERTSIOAREN KONTROLA
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Jatorrizko bertsioa
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