
 

UEFA EURO 2020™ko sarreren baldintzak 

A. SARRERA 

1. Xedea 

Union des associations européennes de football (UEFA), Europa mailako futbol kiroleko instituzio 
europar nagusia, UEFA European Football Championship 2018-2020™ko (“UEFA EURO 2020™”) 
lehiaketa finalari dagozkion merkataritza-eskubideen jabe esklusiboa da. 
 
UEFA EURO 2020™ko sarreren baldintzek (hemendik aurrera, "baldintzak") baldintza orokorrak 
ezartzen dituzte zaleentzat eskuragarri dauden sarrerak eskatzeko, erosteko eta erabiltzeko parte 
hartzen duten elkarte nazionalen bidez eta, oro har UEFA euro 2020™ko publiko orokorrarentzat. 
Sarrera hauen salmentak eta erabilerak honako baldintza hauekin, bai eta baliozko beste edozein lege 
edo araudirekin ere ("indarreko legeak" eta "araudia" ataletan zehazten den bezala) bat egin beharko 
du estadioaren sarbideari eta erabilerari dagokienez (dokumentu honetan zehazten den bezala). 
 

2. Definizioak 

Irisgarritasun sarrerak sarreren webgunean saltzen den sarrera mota bat (B.3.24  
klausulan deskribatzen direnak) partidarako irisgarritasun 
errazeko sarrera bat edo Gurpil-aulki sarrera bat izan ahal 
dena. 

Sarrera kodea UEFAk ENP bati emandako edozein sarrera-kode (bakarrik 
erositako sarrera baterako erabili ahal dena), ENP honek 
haren bazkideen artean banatzeko, ENParen esleipen 
egokiko sarreren erosketarako bazkide hauek lehentasuna 
izan ditzaten. 

Esleipen denbora-tartea kolektiboki, publiko orokorraren esleipen denbora-tartea eta 
ENPko esleipen denbora-tartea. 

Aplikazioa Apple App Store edo Google Play Storen bidez bakarrik 
UEFAk edo honen kideek eskuragarri jarriko duten “UEFA 
EURO 2020ko sarrerak” aplikazioa (edo UEFAk eskatzaile 
hautatuari jakinarazitako beste edozein aplikazio). 

Indarreko legeak legeak, estatutuak, ohiturazko zuzenbidea, erregulazioak, 
ordenantzak, kodeak, arauak, jarraibideak, aginduak, 
baimenak, tarifak eta onarpenak biltzen ditu, baita 
ingurumenarekin edo edozein agintaritzaren osasun eta 
segurtasunarekin edo COVID-19ari lotutako neurriekin 
zerikusia dutenak ere, eskatzailearen, sarrera daukan 
pertsonaren, gonbidatuaren edo baldintza hauen xedearen 
gainean indarrean dagoena. 

Eskatzailea 

 

Baldintza hauen arabera, UEFA EURO 2020™ko sarrerak 
erosteko kontratu bat sinatzeko gaitasun juridikoa duen 18 
urtetik gorako edozein pertsona fisiko. 



 

Laguntzaile-sarrera B.3.24 klausularen arabera, Irisgarritasun sarrera batekin 
igorritako sarrera osagarri bat, elbarrientzako sarrera bat 
daraman pertsonarekin datorren laguntzaile pertsonalaren 
erabilerako. 

Atzeratutako esleipena sarrera-zozketa baten ondoren UEFA Events SAk esleitutako 
edozein sarrera, eskatzaileen eskaeraren eta sarreren 
ordainketaren artean atzerapen bat dagoenean sarrera-
zozketa errazteko eta eskatzaile hautatua nor den jakiteko. 

Irisgarritasun errazeko 
sarrera 

elbarria den pertsona batentzako sarrera, gurpil-aulki bat 
erabiltzen ez duena, baina irisgarria den eta estadioko 
instalazio irisgarrietatik gertu dagoen eserleku bat behar 
duena. 

FAN ID San Petersburgon ospatuko diren partidetara joango diren 
jarraitzaile guztientzat (errusiar hiritarrak eta bertakoak ere) 
derrigorrezkoa den dokumentua, Errusiar Federakundean 
sartzeko (baliozko pasaporte batekin batera) eta estadioan 
sartzeko (baliozko sarrera batekin batera) baimena ematen 
duena. FAN ID bisa bat bezala onartzen da eta, beraz, ez da 
aldi berean beste bisa bat eskatu behar. 

Iritsiera ordeneko sarrera denbora bat pasata UEFA Events SAk iritsiera ordena 
jarraituz salgai jartzen duen sarrera. 

Nire taldea jarraitu sarrera kanporaketa partida baterako ENPko esleipen-sarrera bat, 
honen esleipena dagokion ENPak erronda horretan izandako 
eboluzioaren esku egongo dena. 

Publiko orokorraren 
esleipenak 

kolektiboki, UEFAk publiko orokorrari esleitutako sarrerak, 
publiko orokorraren esleipen denbora-tarteetan saltzen 
direnak. 

Publiko orokorraren 
esleipen denbora-tartea  

UEFAk zehaztutako edozein denbora-tarte, zeinean 
eskatzaile batek sarreren webgunearen bitartez publiko 
orokorrerako esleipen-sarrera bat eska dezake, B.3.8.a 
klausularen arabera.  

Gonbidatua (egotekotan)
  

partidara eskatzaile hautatuarekin datorren pertsona. 
Baldintza hauek errespetatuz, pertsona honi sarrerak eman 
zitzaizkion eta erosketa prozesuan bere datuak sarreren 
webgunean sartu ziren. 

Elkarte anfitrioiak hurrengo futbol elkarte nazionalak, haien lurralde anfitrioian 
ospatzen diren UEFA EURO 2020™ partiden antolakuntza 
eta ospaketaren arduradunak direnak: 

a) Herbehereetako futbol elkarte nazional erreala 
(KNVB) Woudenbergseweg 56-58, 3707 HX Zeist, 
Herbehereak; 

b) Azerbaijaneko futbol federazio elkartea (AFFA) 2208 
Nobel Ave, Baku 1025, Azerbaijan; 



 

c) Espainiako futbol federakunde erreala (RFEF) Calle 
Ramón y Cajal, s/n, 28230 Las Rozas, Madrid, 
Espainia 

d) Errumaniako futbol federazioa (FRF) Strada Sergent 
Șerbănică Vasile 12, București 022186, Erromania 

e) Hungariako futbol federazioa (MLSZ) Budapest, 
Kánai út 2, 1112 Hungaria 

f) Daniar futbol elkartea (DBU) DBU Allé 1, 2605 
Brøndby, Danimarka; 

g) Irlandako futbol elkartea (FAI) Irish Sports Campus, 
Snugborough Rd, Blanchardstown, Dublin 15, Irlanda 

h) Eskoziako futbol elkartea (SFA) Hampden Park, 
Glasgow G42 9AY, Eskozia; 

i) Futbol elkartea (FA) Wembley Stadium, Wembley, 
London, HA9 0WS, Ingalaterra; 

j) Alemaniako futbol federazioa (DFB) Otto-Fleck-
Schneise 6, 60528 Frankfurt am Main, Alemania; 

k) Italiako futbol federazioa (FIGC) Via Gregorio Allegri, 
14, 00198 Rome RM, Italia; eta 

l) Errusiako futbol elkartea (RFS) of 115172, Mosku, 
Narodnaya street 7, Errusia. 

Zalantzarik ekiditeko, kasuko elkarte anfitrioia bere lurraldean 
ospatuko den UEFA EURO 2020™ko partidaren “antolatzaile” 
gisa joko da, indarreko legearen menpe. 

Hiri anfitrioiak Hurrengo hiriak lurralde anfitrioietan: 

a) Amsterdam, Herbehereak; 

b) Baku, Azerbaijan; 

c) Bilbo, Espainia; 

d) Bukarest, Errumania; 

e) Budapest, Hungaria; 

f) Kopenhage, Danimarka; 

g) Dublin, Eire; 

h) Glasgow, Eskozia; 

i) Londres, Ingalaterra; 

j) Munich, Alemania; 

k) Erroma, Italia; eta 

l) San Petersburgo, Errusia. 

Lurralde anfitrioiak Hurrengo lurraldeak: 

a) Azerbaijan; 

b) Danimarka; 



 

c) Ingalaterra; 

d) Alemania; 

e) Hungaria; 

f) Italia; 

g) Herbehereak; 

h) Irlandako errepublika; 

i) Errumania; 

j) Errusia; 

k) Eskozia; eta 

l) Espainia. 

Kanporaketa-partida UEFA EURO 2020™ko kanporaketa errondan ospatutako 
partida. 

Partida  dagozkion UEFA EURO 2020™ko partidak. 

ENP Elkarte nazional partehartzailea, hots, UEFA EURO 
2020™ean parte hartzen duen edozein elkarte nazional. 

ENPko esleipena  kolektiboki, UEFAk ENPari esleitutako sarrerak, ENPko 
esleipen denbora-tartean salgai daudenak B.3.8.b 
klausularen arabera. 

ENPko esleipen arauak ENPk sarrerak haien jarraitzaileei esleitzeko ezartutako eta 
aplikatutako arau multzoa, ENPko bazkide edo sarrera-kode 
bat izateko (kasuko ENPak bazkideari jakinarazi diona) 
eskakizuna barne eduki ahal duena. 

ENPko esleipen denbora-
tartea  

UEFAk zehaztutako edozein denbora-tarte, zeinean 
eskatzaile batek sarreren webgunearen bitartez ENPko 
esleipen-sarrera bat eska dezake. 

ENPko jarraitzailea bere burua kasuko ENPko jarraitzaile gisa jotzen duen 
pertsona, baina ENPko bazkidea ez dena. 

ENPko bazkidea kasuko ENPak zehaztutakoaren arabera, jarraitzaile elkarteko 
bazkide ofizial bat. 

Prezio kategoriak UEFA Events SAk denbora bat pasata zehaztutako sarreren 
prezio kategoriak (eta “Prezio kategoriak” horrela 
interpretatuko dira). 

Erosketa jakinarazpena
  

Erosketa jakinarazpenean zehazten diren sarreren 
esleipenaren baieztapen jakinarazpena, sarreren webgunean 
eskatzaileak UEFAri emandako helbide elektronikoan 
zehazten zen moduan. 

Erosketa prezioa Eskatzaileak hautatutako sarreren erosketa-prezio osoa, 
bidalketa kostua (egotekotan) eta dagozkion zergak barne. 



 

Diru-itzultze politika denbora baterako baliozkoa den UEFAko diru-itzultze politika, 
sarreren webgunean ikusgarri dagoena. 

Araudiak  mugarik gabe, ondorengoak: 

 - Estadioko araudiak; eta 

- Dagokion partidari aplika dakiokon UEFAko eta 
kasuko elkarte anfitrioiko estatutuak eta araudiak. 

 

Ikuspen murriztuko sarrera UEFA Events SAk (honen irizpideen arabera) sarreren 
webgunean sal dezakeen sarrera mota bat, dagokion partidan 
zelaiaren ikuspen murriztua duen sarrera bat dena. 

Eskaera Baldintza hauek errespetatuz, sarreren webgunean eskatzen 
den moduan eskatzaileak egindako sarrera-eskaera UEFA 
EURO 2020™ko partidetarako. Zalantzak ekiditeko, eskaera 
batek ez du UEFAren eta eskatzailearen artean kontratu 
lotesle bat sortzen, beti ere eskatutako tiketak behar bezala 
esleitu ez badira eta eskaera onartu ez bada 5. klausulan 
zehazten den moduan.  

Aldibereko esleipena Iritsiera ordena jarraituz UEFA Events SAk esleitutako 
edozein sarrera, eskaeraren, eskatzaile hautatuaren 
identitatearen eta sarreren ordainketaren artean atzerapenik 
ez dagoenean.  

Sarrera bakarra 

 

Sarreren webgunean saltzen den sarrera mota bat, dagokion 
partidarako sarrera dena. 

Estadioa Partida jokatuko den dagokion estadioko eremu guztia eta 
sartzeko sarrera bat (edo beste edozein sarrera-gailu) behar 
duen beste edozein eremu. 

Estadioko jabea dagokion estadioko jabea eta estadio horren edozein 
alokatzaile edo pertsona ahaldundua.  

Estadioko araudiak partida arautuko duten estadio araudiak helbide honetan ikus 
daitezkeenak: 

www.euro2020.com/StadiumRules  

Eskatzaile hautatua UEFA Events SAk bere eskaera onartu duen edozein 
eskatzaile, 5. klausularen arabera. 

Sarrerak  UEFAk eskatzaile hautatuari eta ondoren sarreran daukan 
pertsonari emandako paperezko, plastikozko edo sarrera 
elektroniko/mugikorra (baldintza hauen arabera), sarreran 
zehazten den bezala sarrera daukan pertsonari partida 
ikusteko eta dagokion estadioan eserleku bat izateko 
eskubidea emango diona. Zalantzak ekiditeko, sarrera 
elektroniko bat atxikitua eta aplikazioa duen edozein mugikor 
edo gailu elektronikoa sarrera gisa hartuko da baldintza 
hauetarako. 

http://www.euro2020.com/StadiumRules


 

Sarrera zozketa denbora tarte batean UEFA Events SAk ospatutako sarrera 
zozketa, zeinean eskatzaile hautatuak ausaz hautatzen diren. 

Sarrera daukan pertsona
  

sarrera baten zilegizko jabetza erreala daukan edozein 
pertsona, mugarik gabe, eskatzaile hautatuak eta hauen 
gonbidatuak (egotekotan). 

Sarreren webgunea UEFAk kudeatzen duen eta honen gainean UEFAk jabetza 
duen Internet webgunea, zeinean eskatzaileak 
(eskuragarritasunaren menpe eta baldintzen arabera) 
sarrerak erosten dituen: EURO2020.com/tickets. 

Sarrera motak Nire taldea jarraitu sarrera edo Sarrera bakarra, bakoitza 
Irisgarritasun sarrera edo Ikuspen murriztutako sarrera izan 
daitekeena. 

UEFA Union des associations européennes de football, egoitza 
Route de Genève 46, 1260 Nyon 2, Suitzan duena eta 
kontrolatutako edozein filial, hala nola, baina mugarik gabe, 
UEFA Events SA. 

UEFA EURO 2020™ 2018-2020ko UEFA European Football Championship™ko 
lehiaketa finala, gaur egun lurralde anfitrioietan  ospatzea 
aurreikusita dagoena 2021eko ekainaren 11tik 2021eko 
uztailaren 11ra, eta honi dagozkion esplotazio eskubideak 
UEFAk dituena, lurralde anfitrioi bakoitzaren lege nazionalen 
arabera. 

UEFA Events SA 
UEFA Events SA, Route de Genève 46, 1260 Nyon 2, Suitza 
(enpresaren erregistro zenbakia: CHE-109.373.092, BEZ 
zenbakia: HU 30473519). 

UEFAko alderdiak UEFA, UEFA Events SA edo UEFAk edo UEFA Events SAk 
kontrolatutako edozein filial izango dira. 

Gurpil-aulki sarrera gurpil-aulki bat erabiltzen duen elbarritutako pertsona 
batentzako sarrera, estadioan gurpil-aulkientzat zehaztutako 
eremuaren barruan. 

B. SARREREN SALMENTA 

3. Sarreren webgunean sarrerak erosi  

3.1. Baldintza hauen xederako, UEFA Events SA sarreren saltzailea da. 

3.2. Baldintza hauen arabera eskatzaileak eta UEFA Events SAk sinatutako kontratua, Nyon, 
Suitzan sinatutzat hartuko da. 

3.3. Sarreren eskuragarritasunaren arabera, sarreren webgunean eskatzaileak sarrera-eskaera bat 
egiteko aukera izango du, 3. klausula honetan gogorarazten den bezala.  

3.4. Denbora-tarte bakoitzean, sarreren webgunean sarrerak iritsiera ordenean salduko diren edo 
sarrera-zozketa bat ospatuko den adieraziko da 



 

3.5. 3.3 klausulan xedatutakoa gorabehera, UEFAko alderdiek ez dute bermatzen sarreren 
webgunean eskatzaileak partida baterako sarrerak erosteko aukera izango duenik.  

3.6. Erosi nahi dituen sarrerak zehaztu eta gero, eskatzaileak sarreren webgunean eskaera bat bete 
eta bidaliko du, zeinean eskatzaileak UEFA Events Sari jakinarazten dion sarrerak erosketa-
prezioan erosi nahi dituela. 

3.7. Sarrerak eskatu baino lehenago, eskatzaileak sarreren webgunean izena eman beharko du, 
sarreren webgunean xedatzen dena jarraituz. 

3.8. Eskatzaileak sarreren webgunearen bidez eskaera bat egin dezake sarrera hauetarako: 

a. Publiko orokorrerako esleipen-sarrerak, publiko orokorraren esleipen denbora-tartean 
eskuragarri egongo direnak. UEFA Events SAk publiko orokorreko sarrerak saltzea erabaki 
dezake iritsiera ordena jarraituz edo sarrera-zozketa bat eginez (sarrera webgunean zer 
prozesu jarraituko den iragarriko da); eta 

b. ENPko esleipen-sarrerak, ENPko esleipen denbora-tartean eskuragarri egongo direnak. 
Baldintza hauetaz aparte, ENP bakoitzak ENPko esleipen arauak ezarri ditzake eta 
eskatzaile bakoitzak hauek bete beharko ditu. ENPko esleipen denbora tartean: 

i. dagokion ENPak haien bazkideei ENPko esleipen-sarrerak eskatzeko lehentasuna 
eman ahal die, iritsiera ordena jarraituz edo sarrera-zozketa bat eginez; 

ii. dagokion ENPak iritsiera ordena jarraituz haien bazkideei ENPko esleipen-
sarrerak eskatzeko lehentasuna eman ahal die (adibidez, sarrera-kode baten bidez 
edo datuak balioztatzen); eta 

iii. 3.8bi. eta 3.8bii. klausuletan zehazten den ENPko bazkiden lehentasun denbora-
tartea bukatu eta gero, ENPko esleipen-sarrerak oraindik eskuragarri badaude, 
geratzen diren sarrerak ENPko jarraitzaileen esku jarriko dira sarrera-zozketa 
baten bidez, 

eta dagokionean sarreren webgunean adieraziko da ze prozesu burutuko den. 

3.9. Eskatzaileak honakoa onartzen eta aitortzen du esleipen denbora tarte guztietarako: 

i. sarrerak zozketa bidez eskaintzen badira, eskatzailea edozein momentutan 
sarreren webgunean sar daiteke eskaera aldatu edo ezeztatzeko, dagokion 
esleipen denbora-tartea bukatu baino lehen; 

ii. sarrerak iritsiera ordenean eskaintzen badira, eskatzaileak ezingo du sekula ez 
behin eskaera eginda hau aldatu edo ezeztatu;  

iii. sarreren webgunea itxi eta gero (dagokion esleipen denbora-tartea bukatu eta 
gero), ez da aldaketarik ez ezeztatzerik baimenduko; eta 

iv. UEFA Events SAk behar bezala jaso duen eta zuzenki eta garaiz bete den eskaera 
ezeztatu ezin den hitz-ematetzat hartuko da eskaeran zehaztutako sarrerak 
erosteko, 5. klausula jarraituz, UEFA Events SAk onar dezakeena. 

3.10. Eskatzaile batek ezin du UEFA Events SAk denbora epe baterako sarreren webgunean ezarri 
duen sarrera kopurua baino sarrera gehiago eskatu dagokion partidarako (Sarrera bakarrak, 
Ikusmen mugatuko sarrerak, Nire taldea jarraitu sarrerak eta Irisgarritasun sarrerak barne), 
ENPko esleipen-sarrerak eta ENPko esleipen araudiaren arabera. Sarreren webgunean edo 



 

ENPko esleipen arauetan kontrakoa xedatzen ez bada, eskatzaile batek, gehienez, lau (4) 
publiko orokorrerako esleipen Sarrera bakarrak eskatu ahal ditu partida bakoitzeko. 3.10 
klausula honen arabera, ez dira onartuko eta baztertu edo ezeztatu egingo dira baimendutako 
sarrera-kopuru maximoa baino gehiagoko eskaerak; egun berean ospatuko den (edo ospatzeko 
aukera duen) partida bat (1) baino gehiago dituztenak; edo eskatzaileak egindako eskaera 
anitzak. 

3.11. Eskatzaile batek ezin du kanporaketa-partida baterako sarrera bat eskatu, eskatzaile honek 
dagoeneko Nire taldea jarraitu sarrera bat eskatu badu kanporaketa-partida berdinerako.  

3.12. Sarrera bakarrak (Ikuspen mugatuko sarrerak barne) eskuragarri egongo dira gehienez lau (4) 
prezio kategorietan, estadioan eserlekuak duen kokapenaren arabera. Sarreren webgunean 
eserlekuen mapa bat bistaratuko da, prezio kategoria bakoitzaren gutxi gorabeherako kokapena 
adieraziko duena. 

3.13. Eskatzaileak ezingo du eserleku zehatzik aukeratu, zein sarrerak iritsiera ordenean edo sarrera-
zozketa bidez esleitzen diren. Kasu honetan, sarreren ausazko esleipena prezio kategorian 
oinarrituko da, bai eta sarrera motan, eskatzaileak sarreren webgunean aukeratutako sarrera 
kopuruan eta eskatzaileak jarraitzen duen ENPan ere. 

3.14. UEFA Events SAk sarrera-zozketan sarrerarik lortu ez dituzten eskatzaileekin harremanetan 
jarriko da sarreren webgunean adierazten den data baino lehenago, eskaeran eskatzaileak 
emandako helbide elektronikoaren bidez. 

3.15. Eskatzaileek eta eskatzaile hautatuek informazio jakina eman behar dute (bai eta indarreko 
legeak horrela eskatzen dutenean) sarreren eskaera prozesuan (eskaera egin bitartean eta egin 
eta gero) eta UEFAko alderdiek sarreren webgunean denbora batean eskaeraren xehetasun 
gehiago emango dizkiete (modua eta ordutegia barne). Batez ere: 

i. eskatzaile guztiek  euren abizena, izena, jaiotze-data, hiritartasuna, pasaportea 
edo NAN zenbakia eta  euren gonbidatuarena eman behar dute, baita posta kode 
eta telefono zenbaki bat eta indarreko legeak eska dezaketen beste edozein 
informazio pertsonal; 

ii. eskatzaile guztiek sarreren webgunean izena ematerakoan zein ENPren zale diren 
aitortu behar dute (hots, zein EPNren jarraitzaile diren); 

eta eskatzaile eta eskatzaile hautatuek onartu eta aitortzen dute eskatzaileari eta eskatzaile 
hautatuei jakinarazitako denbora tarteetan beharrezkoa den informazioa ez emateak 
eskaera baliogabetzea edo eskatzaile hautatuari esleitutako sarrerak ezeztatzea berekin 
ekar dezakeela. 

3.16. Eskatzailearen ardura honakoa bermatzea da: 

a. eskaera guztiz eta zehaztasunez betetzea, beharrezkoa den informazio pertsonal eta 
ordainketa informazioarekin (sarrerak bai iritsiera ordenan bai sarrera-zozketan saldutako 
kasuetan);  

b. UEFA Events SAk eskatzen duen moduan erosketa prozesuan baldintza hauek betetzea, 
hots, sarreren webgunean dagozkion kutxatilak klikatuz. 

c. eskatzaileak eta bere gonbidatuek haien datuak nola prozesatuko diren ulertzea, Error! 
Reference source not found. klausulan eta helbide honetan 
http://www.uefa.com/privacypolicy/index.html ageri den UEFAko pribatutasun politikan 
zehaztutakoa jarraituz. Eskaera bat eskatzaileak berak aurkeztea eta gonbidatu 

http://www.uefa.com/privacypolicy/index.html


 

bakoitzaren izenean aurkeztuz, eskatzaileak baldintza hauek onartu eta aitortzen ditu (eta 
gonbidatu bakoitzak baldintza hauek onartu eta aitortzen dituela baieztatzen du); 

d. sarreren webgunean zehazten diren argibideak jarraituz, eskaera behar den bezala egitea;  

e. eta sarreren erosketa prezioa ordaintzeko diru nahikoa izatea iritsiera ordenean saldutako 
sarreren kasuan bai eta sarrera-zozketa bidez saldutakoak direnean ere ordainketa 
egiteko, ordainketa momentuan zehaztu den Alipayko kontuan edo kreditu edo debitu 
txartelean (eta edozein Alipay kontu edo 4.4. klausulan zehazten diren komisioak dituen 
kreditu edo debitu txartelean). 

3.16 klausulan zehaztutako betebeharrak betetzen ez badira, eskaera (eta, beraz, eskatzaileak 
sarrerak erosteko hartu duen konpromisoa) bertan behera utziko da.  

3.17. Eskatzaileak bermatzen du eskaera prozesuan emandako informazio guztia egiazkoa eta 
zehatza dela. Aurrerago egiaztatzen bada eskatzaileak 3.17 klausula hau betetzen ez duela, 
UEFA Events SAk eskubidea izango du eskaera ukatzeko edo sarrerak ezeztatzeko (jadanik 
esleitu badira). 

3.18. Sarreren webgunean eskaera bete eta aurkeztuz, eskatzaileak baldintza hauek irakurri, ulertu 
eta beteko dituela aitortzen du.  

3.19. Eskatzaileak aitortzen eta onartzen du sarreren webgunean egindako erosketa guztiak (dela 
esleipen atzeratua edo aldibereko esleipena dela) behin betikoak direla eta ezingo direla 
ezeztatu, ezta diru-itzultze edo sarrerak aldatu behin eskaera aurkeztu denean eta 
eskatzailearen Alipay kontua edo kreditu edo debitu txartelaren ordainketa behar bezala 
prozesatu denean, 4. klausularen arabera, (diru-itzultze politika aplikatzen denean ez ezik). 

3.20. Sarrera-zozketa baten bidez saldutako sarrerei dagokienez, eskatzaileak hautatutako prezio 
kategoriako sarrerak jadanik eskuragarri ez badaude, eskatzaileak beste prezio kategoria 
bateko sarrerak jaso ahal izango ditu, baldin eta eskatzaileak UEFA Events SA enpresari 
horretarako baimena espresuki eman badio, eskaeraren dagokion eremuan klik eginez. 
Eskatzaileak aitortu eta onartzen du dagokion eremuan klik egiten badu, hasieran eskatutakoa 
baino baxuagoa edo handiagoa den erosketa-prezio bat ordaindu beharko duela eta, horren 
ondorioz, erosketa-prezio baxuago edo handiagoa ordaindu beharko duela. 

3.21. Eskatzaileak onartzen eta aitortzen du 3.10 klausulan xehatzen diren sarrera kopuru mugak 
gainditzen dituen edozein eskaerak, edo sarreren esleipenaren ondorioz 3.25 edo 3.26 
klausulak ez betetzea dakarren eskaerak osorik ezeztatuko direla, nahiz eta eskatzaile hori 
eskatzaile hautatu bat izan. 

3.22. UEFAko alderdien iritziaren arabera, sarreren webgunean sarrerak erosteko aukera handiagoa 
emateko diseinatuta dauden edozein programa informatiko (hala nola, armiarma informatikoak) 
erabiltzen duen eskatzaileari erositako sarrerak osorik ezeztatuko zaizkio, eskatzaile hori 
eskatzaile hautatu bat izan. 

3.23. UEFA sarreren webguneko sarreren zerrendak zehatzak izatea bermatzen saiatzen bada ere, 
akats teknikoak gerta daitezke. UEFAk sarrera-eskaera bat oker baieztatu duen akats bat egon 
dela jakiten badu, UEFAk eskatzaileari ahal bezain laster jakinaraziko dio eta eskatzailearen 
erosketa ezeztatzeko eskubidea gordeko du. Ahal den kasuetan, UEFAk eskatzaileari 
xehetasun zuzenekin eskaera berresteko aukera emango dio edo eskaera ezeztatzeko aukera, 
diru-kantitate osoa bueltatzearen truke. UEFA ezin bada eskatzailearekin harremanetan jarri, 
eskatzaileak onartzen du UEFAk eskatzailearen eskaera ezeztatutzat jo dezakeela, UEFAk edo 
elkarte anfitrioiak bere gain inongo erantzukizunik hartu gabe 



 

3.24. Irisgarritasun sarrerei dagokienez: 

a. Sarreren webgunean sarrera irisgarri kopuru mugatu bat egongo da (hala Irisgarritasun 
errazeko sarrerak nola Gurpil-aulki sarrerak), hautatutako eskatzaileari emango 
zaizkionak, laguntzaile sarrera batekin. Baldintza hauei dagokienez: 

i. eskatzailea elbarritutako pertsona ez denean, elbarritutako pertsona gonbidatutzat 
hartuko da;  

ii. eskatzailea elbarritutako pertsona denean, laguntzailea gonbidatutzat hartuko da;  

b. Irisgarritasun sarrerak estadioko eremu askotan kokatuta egon daitezke, estadioaren 
diseinuaren arabera; eta 

c. sarreren webgunean Irisgarritasun sarrerak eskatzen dituen eskatzaileak UEFAri 
baliozko dokumentu ofizial bat bidali beharko dio (UEFAk eskatzaileari jakinarazi dion 
moduan), bere elbarritasuna edo gonbidatuaren elbarritasuna (edozein izanda) 
baieztatzen duena, eskatzaile hau hautatutako eskatzailea bihurtzekotan. Kasu honetan, 
Europako Futbolerako Sarrera Zentroa (Centre for Access to Football in Europe, CAFE) 
eta UEFAko alderdiek elkarren ondoan lan egiten dute. Hautatutako eskatzailea izateko, 
UEFAk jakinarazitako epeetan UEFAri beharrezko dokumentua ematen ez dion 
eskatzaileari sarrerak ezeztatuko zaizkio, UEFAk edo elkarte anfitrioiak bere gain 
erantzukizunik hartu gabe. 

3.25. Eskatzaile batek gonbidatuentzat sarrerak erosteko baimena duenean, hautatutako eskatzaile 
baten eskaerako gonbidatuak ezin dira beste eskaeretan agertu, nahiz eta gonbidatu hori 
hautatutako eskatzailea izan edo beste eskatzaile hautatu baten gonbidatua izan. Beste 
eskaeretan gonbidatu edo hautatutako eskatzaile bezala agertzen den gonbidatua duten 
eskaerak ez dira baimenduko eta ezeztatuko dira. 

3.26. Esleipen denbora tarte batean dagokion partidarako sarrerak erosten dituen edo sarrerak 
esleitu zaizkion hautatutako edozein eskatzailek ezingo du beste edozein esleipen denbora 
tartean sarrerarik jaso. Halaber, baldintza hauek errespetatuz, beste edozein metodoren bidez 
dagokion partidarako sarrerak erosten dituen edo sarrerak esleitu zaizkion hautatutako edozein 
eskatzailek ezingo du sarrerarik jaso. Sarrera hauetarako edozein eskaera ukatu edo 
ezeztatuko da, nahiz eta UEFA Events SAk eskaera hau onartu duen. 3.26 klausula honetan 
xedatutakoa jarraituz, UEFA Events SAk sarrerak ezeztatu baditu, hautatutako eskatzaileak ez 
du sarrera hauen dirua bueltan jasoko (baldintza hauek errespetatu gabe lortu direlako). 

4. Ordainketa 

4.1. Sarrerak modu hauen bidez ordaindu daitezke: Alipay bidez, Mastercard edo Visa kreditu txartel 
baten bidez edo Interneteko ordainketak egiteko balio duen eta baimena duen Mastercard edo 
Visa debitu txartel baten bidez. Eskatzailearen debitu edo kreditu txartelaren iraungitze-data 
sarreren webgunean zehaztutakoa baino handiagoa izan behar du (esleipen denbora tartearen 
araberakoa izango dena).  

4.2. Behin eskatzaileak partida, sarrera mota, prezio-kategoria eta sarrera kopurua hautatu 
dituenean, sarreren erosketa-prezioa bistaratuko da (BEZa barne). Eskatzaileak aitortzen du 
sarreren webguneko baieztapen botoian edo eremuan klikatuz, dagokion erosketa prezioaren 
ordainketa egiteko konpromisoa hartzen duela 4.3 klausula jarraituz, beti ere UEFA Events SAk 
eskatzaileari sarrerak esleitzen badizkio (hots, esleipen atzeratua edo aldibereko esleipena 
izateak ordainketa honen data baldintzatuko du). Sarreren esleipenak UEFA Events SAk 
eskaera onartu duela adierazten du eta onarpen hau sarreren webgunean eskaeraren egoera 
eguneratuz jakinaraziko da. 



 

4.3. Error! Reference source not found. klausulan zehaztutakoaren arabera, behin eskaera fasea 
eta sarreren esleipen fasea bukatzen direnean (esleipenak dela iritsiera ordenean dela sarrera-
zozketa bidez egin diren), eskatzaileek erosketa-prezioa ordaintzeko sarreren webgunean 
saioa hasi beharko dute UEFAko alderdiek jakinarazitako denbora-tartea errespetatuz (hots, 
esleipen atzeratua edo aldibereko esleipena izateak ordainketa honen data baldintzatuko du). 

4.4. Bakarrik Nire taldea jarraitu sarrerentzat, eskatzaileek erosketa-prezio osoaren gordailua 
ordaintzeko sarreren webgunean saioa hasi beharko dute UEFAko alderdiek jakinarazitako 
denbora-tartea errespetatuz (hots, esleipen atzeratua edo aldibereko esleipena izateak 
ordainketa honen data baldintzatuko du). Nire taldea jarraitu sarrera horiek esleitzen badira 
kanporatze fasean dagokion ENPak izan duen eboluzioaren ondorioz, dagokion erosketa-
prezioaren gordailua ordainketa bihurtuko da UEFA Events SArako. 

4.5. Erosketa prezioak sarreren webgunean eta eskaeran zehaztuta daude eta ordainketa guztiak 
eurotan (€) egingo dira.  

Oharra: 
 
5. KLAUSULA ERRESPETATUZ, ESKATZAILEAREN ESKAERA ONARTZEN BADA, 
ESKATZAILEAK BERE GAIN HARTUKO DU SARREREN WEBGUNEAN SAIOA HASI BEHAR 
DUELA ETA EROSKETA PREZIOAREN ORDAINKETA JAKINARAZITAKO ALIPAY 
KONTUAN EDO KREDITU TXARTELARI DAGOKION KONTUAN EGIN BEHAR DUELA 
UEFAKO ALDERDIEK JAKINARAZITAKO DENBORA-TARTEAN (HOTS, ESLEIPEN 
ATZERATUA EDO ALDIBEREKO ESLEIPENA IZATEAK ORDAINKETA HONEN DATA 
BALDINTZATUKO DU). 

 
ESKATZAILEAK ULERTZEN ETA ONARTZEN DU BERE ESKAERA UKATUKO DELA-ETA 
EZ ZAIZKIOLA SARRERARIK ESLEITUKO BEHARREZKO DENBORA-TARTEAN 
ORDAINKETA EGITEN EZ BADU EDO ESKATZAILEAREN BANKUAK EROSKETA-
PREZIOAREN ORDAINKETA EZEZTATZEN BADU. 

4.6. Sarreren webgunean eskatzaileari dagokion lurralde anfitrioiko dibisaren kanbio-tasei eta dibisa 
horretan erosketak duen prezioari buruzko informazioa eman ahalko zaio. Informazio hau 
bakarrik informatzeko xedearekin emango zaio eskatzaileari. Eskatzailearen Alipay kontuak edo 
kreditu edo debitu txartela igortzen duen bankuak bere kanbio-tasak ezarriko ditu (egotekotan) 
eta transakzio honetarako kuota edo kostu gehigarriak aplika ditzake. Eskaera aurkeztu baino 
lehen, eskatzaileak Alipayrekin edo kreditu edo debitu txartela igortzen duen dagokion 
bankuarekin harremanetan jarri beharko da, kanbio-tasa, kostu edo kuoten inguruan 
informazioa jasotzeko. UEFAko alderdiek eta elkarte anfitrioiak ez dira Alipay kontuak edo 
kreditu edo debitu txartela igortzen duen bankuak ezartzen duen kanbio-tasa, kuoten edo 
kostuen inguruan erantzule izango. 

4.7. Eskatzaileak aitortu eta onartzen du UEFA Events SAk salmenta prozesuan zerbitzu 
hornitzaileak erabili ahalko dituela (mugarik gabe, elkarte anfitrioiak fakturak igorri ahal dituen 
fakturazio kasuak barne). Hala ere, eta zalantzak ekiditeko, UEFA Events SA sarreren saltzailea 
izaten jarraituko du eta sarrera hauek barreiatzen dituzten eskubide guztien jabetza izango du. 

5. Kontratuaren onarpena  

5.1. Baldintza hauek errespetatuz, sarreren erosketarako UEFA Events SA eta hautatutako 
eskatzailearen arteko kontratua bakarrik bukatu eta baieztatuko da honakoa burutu ondoren: 

a. Error! Reference source not found.. klausulan xedatutakoa errespetatuz, eskaeran 
zehaztutako Alipay edo kreditu edo debitu txartelaren ordainketa ongi tramitatzea 
sarrerak erosteko; eta  



 

b. UEFA Events SAk eskatzailearen kontratua onartzea, hautatutako eskatzaileari erosketa 
jakinarazpen bat bidaliz. 

5.2. Hautatutako eskatzaileei pribatutasun jakinarazpena berrikustea eskatzen zaie edozein 
zehaztasun eza ikusteko, batez ere sarreren kantitate, prezio eta kategoriari dagokionez. 
Edozein zehaztasun eza berehala UEFA Events SAri jakinarazi beharko zaio, 18. klausula 
jarraituz. 

5.3. Zalantzak ekiditeko, sarrerak erosterakoan, hautatutako eskatzaileek ez dute deuseztapen 
eskubiderik izango (lehenengo bi asteetan edo inoiz). Beraz, 5.1 klausularen arabera 
baieztatzen den moduan, sarrerak erosteko UEFA eta hautatutako eskatzailearen arteko 
kontratuak lotesleak dira eskatzailearekiko eta eskatzailea sarrerak ordaintzera eta onartzera 
behartzen dute. 

6. Sarreren bidalketa 

6.1. Sarrerak hautatutako eskatzaileei hurrengo medioen bidez bidaliko zaizkie eta medio hauek 
UEFAko alderdiek zehaztuko dituzte, haien irizpideak jarraituz, eta, horrela izatekotan, ENPko 
sarreren esleipenerako dagokion ENParekin kontsultatu eta gero:  

a. “telefono mugikorrerako sarrerak” bidez. Sarrerak horrela bidaltzen direnean, hautatutako 
eskatzaileak aplikazioa mugikorrean deskargatu beharko du eta sarrera elektronikoak 
mugikorrean ikusgai egon beharko dira estadioan sartu ahal izateko. Hautatutako 
eskatzaileak dagokion aplikazioa deskargatu eta instalatzeko ardura izango du eta 
mugikorrean sarrerak behar bezala bistaratzen direla bermatu beharko du. Hautatutako 
eskatzaileak aplikazioa instalatzeko edo aplikazioan sarrerak aurkitzeko arazoak baditu, 
hautatutako eskatzaileak berehala UEFA Events SAri jakinarazi beharko dio, partida hasi 
baino egun bat (1) baino lehen, gutxienez. Sarrerak “telefono mugikorrerako sarrerak” 
moduan bidaltzen direnean, hautatutako eskatzaileak eta bere gonbidatuek (egotekotan) 
haien abizena, izena, helbide elektronikoa, telefono mugikorreko zenbakia, jaiotze-data, 
hiritartasuna, trataera, NAN/pasaporte zenbakia eta indarreko legeek behar duten beste 
edozein datu pertsonal jakinarazi beharko dute aplikazioan izena ematerakoan; 

b. premiazko mezularitza bidez, eskaeran eskatzaileak UEFA Events SAri emandako 
helbidera; 

c. hautatutako eskatzailea bizi den herrialdeko premiazko mezularitza zerbitzuei egindako 
bidalketak ez badu funtzionatzen edo premiazko mezulariatza bidez hautatutako 
eskatzailearen helbideari bidalketa egitea posible ez bada UEFA Events SAren arduratik 
kanpo dauden beste ohiz kanpoko arrazoiengatik, sarrerak hautatutako eskatzaileari 
zuzenean emango zaizkio dagokion estadioko (edo honen inguruko) sarreren zentroko 
ordutegian, 6.3 klausulan zehazten den bezala;  

d. sarreren kopuru mugatua dela-eta, partidaren segurtasuna bermatzeko ahalegina 
kontuan hartuta eta sarrerak merkatu beltzean saltzea saihesteko, UEFA Events SAk 
(bere irizpideak jarraituz eta, horrela izatekotan, ENPko sarreren esleipenerako dagokion 
ENParekin kontsultatu eta gero) sarrerak zuzenean hautatutako eskatzaileari ematea 
erabaki dezake estadioko (edo honen inguruko) sarreren zentroko ordutegian, Error! 
Reference source not found. klausulan zehaztutakoa jarraituz. 

6.2. 6.3, Error! Reference source not found. eta 6.5. klausulen arabera, kasu batzuetan 
eskatzaileak sarreren webgunean bidalketa modua erabakiko du eta beste kasu guztietan 
sarreren webgunean hautatutako eskatzaileari bidalketa-modua jakinaraziko zaio (dagokion 
esleipen denbora-tartearen menpe egongo dena). Geroago, hautatutako eskatzaileek ezingo 
dute honakoa eskatu: UEFA Events SAri bidalketa modua aldatzea (ez ohiko egoera bat ez 



 

bada, UEFA Events SAk zehaztuko duena); edo sarrerei dagokien bidalketa moduan oinarrituz, 
sarreren dirua bueltan eskatzea. Zalantzak ekiditeko, hautatutako eskatzaileek ez dute sarreren 
dirua bueltan jasoko, aplikazioan sarrerak deskargatu ez direnean, 6.1.b klausularen arabera 
premiazko mezularitzaz bidali direnak eta eskatzaileak ukatu dituenak, bidalketa berrantolatu 
ez duena, edo premiazko mezularitza zerbitzuetatik jaso ez dituenak, 6.36.3, Error! Reference 
source not found. eta 6.4 klausuletan zehazten den moduan.  

6.3. Bidalketa egitea posible ez bada 6.1.c klausulan zehaztutakoa jarraituz, ahal den bezain laster 
hautatutako eskatzaileari mezu elektronikoz jakinaraziko zaio sarreren salmenta zentroko 
ordutegian sarrerak jaso ahal dituela edo telefono mugikorreko sarrera bezala jaso ahal dituela, 
6.1.a klausula jarraituz. Mezu elektronikoaren kasuan, honetan salmenta zentroaren xehetasun 
zehatzak emango dira, bai eta sarrerak bildu ahal diren orduak. Kokapen hau dagokion 
estadiotik gertu edo hirigune anfitrioiko zentroan egongo da. Sarrera hauek jasotzeko, 
hautatutako eskatzaileak berarentzako eta bere gonbidatuentzako identifikazio dokumentu bat 
erakutsi beharko du (pasaportea edo NANa) eta aipatutako mezuaren inprimakia. Gonbidatuak 
hautatutako eskatzailearekin batera egon behar dira salmenta zentroan sarrerak eskuratzeko. 

6.4. 6.1.d klausula jarraituz, hautatutako eskatzaileak sarrerak jaso behar baditu, 6.6 klausularen 
arabera, hautatutako eskatzaileak mezu elektroniko bat jasoko du gutxienez partida ospatu 
baino 10 egun lehenago sarreren bilketa guneko ordutegian sarrerak hartu ahal dituela 
jakinaraziz. Mezu elektroniko honetan sarreren bilketa gunearen xehetasun zehatzak 
jakinaraziko dira, bai eta sarrerak bildu ahal diren orduak. Kokapen hau dagokion estadiotik 
gertu edo hirigune anfitrioiko zentroan egongo da. Sarrera hauek jasotzeko, hautatutako 
eskatzaileak berarentzako eta bere gonbidatuentzako identifikazio dokumentu bat erakutsi 
beharko du (pasaportea edo NANa) eta aipatutako mezuaren inprimakia. Gonbidatuak 
hautatutako eskatzailearekin batera egon behar dira salmenta zentroan sarrerak eskuratzeko. 
Zalantzak ekiditeko, identifikazio-baldintzak betetzen ez dituen pertsonari edo baztertutako 
pertsonari (D.12.1 klausulan zehazten den moduan) ez zaizkio sarrerak emango, baldintza 
hauen arabera (mugarik gabe, baldintza hauek bete ez dituzten hautatutako eskatzaileak 
barne). 

6.5. Eskatzaileak onartzen du ENPko sarreren esleipenerako, dagokion ENPak sarrera batzuk 6.1d. 
klausula jarraituz esleitzea zehaztu dezakeela. Dagokion ENPak horrela zehazten badu, 
dagokion ENPa hautatutako eskatzailearekin harremanetan jarriko da, betebehar honen 
inguruan informatzeko eta ENPak eskatzaileari sarreren bilketa gunearen xehetasunak eta 
sarrera bilketa prozesuaren informazioa emango dio. Eskatzaileak aitortzen du jakinarazpen 
hori “telefono mugikorreko sarrera” bat jaso ondoren bidaliko dela-eta UEFAk “telefono 
mugikorreko sarrera” hori desaktibatuko duela. UEFAk ez du inongo ardurarik bere gain hartuko 
eta ENPak 6.5 klausula jarraituz hartu duen erabakiaren inguruan ez du erantzukizunik izango. 

6.6. Sarrerak premiazko mezularitzaz hautatutako eskatzaileari bidaltzen bazaizkio eta hautatutako 
eskatzaileak sarrerak beste helbide batera edo beste hartzaile bati bidaltzea eskatzen badu 
UEFA Events SAk izendatutako premiazko mezularitza zerbitzu baten bidez, eskatzaileak 
aitortzen eta onartzen du posta zerbitzuak UEFA Events SAri aldatutako helbidearen edo beste 
hartzailearen xehetasunak jakinaraziko dizkiola eta estadioan identifikazio egiaztapenak egin 
ahalko direla hautatutako eskatzaileari esleitutako sarreren inguruan. 

6.7. Sarrerak uneoro UEFAko alderdien jabetza izango dira. 

6.8. Estadiora sartzerakoan, sarrera akastunak ukatuko dira, hala nola, aplikazioan bistaratzen ez 
diren sarrerak, mugikorra gaizki funtzionatzeagatik edo bateria faltagatik bistaratzen ez diren 
sarrerak edo informazio pertsonal okerra dituztenak. UEFAko alderdiek, dagokion elkarte 
anfitrioiak eta estadioko jabeak ez dira sarrera akastunen, galduen edo lapurtuen arduradunak 
izango eta ez dute obligaziorik izango sarrerak berriz igortzeko. Sarreretan UEFAko alderdiei 
egotzi ahal zaien akats bat dagoenean, UEFAko alderdiek sarrera hauek blokeatuko dituzte, 



 

akatsaren jakinarazpena jaso eta gero eta hautatutako eskatzaileari sarrera berri bat igorriko 
diote, behin hautatutako eskatzaileak froga nahiko eman eta gero. 

6.9. Eskatzaileak berehala UEFA Events SAri eskuz jakinaraziko dio inprimatutako sarrera 
akastunen inguruan, hala nola, inprimazio irakurtezinak edo eserleku zenbakia ez dituzten 
sarreren inguruan, 18 klausula errespetatuz, sarrerak jaso baino zazpi (7) egun lehenago 
(hautatutako eskatzaileak sarrerak estadioan edo honen inguruan jaso dituen kasuan izan ezik). 
UEFAko alderdiek, dagokion elkarte anfitrioiak eta estadioko jabeak ez dira kaltetutako edo 
hondatutako sarreren, sarrera galduen edo lapurtuen arduradunak izango, sarrerak hautatutako 
eskatzaileari eman eta gero. Batez ere, dagokion elkarte anfitrioiak edo estadioaren jabeak ez 
dute obligaziorik izango sarreren dirua bueltatzeko edo sarrerak berriz igortzeko. 

6.10. Hautatutako eskatzailearen ENPko taldea Nire taldea jarraitu sarrerak esleitu diren partidetan 
sailkatzen ez badira, hautatutako eskatzaileak ENPko taldearen kanporatze-partidara joateko 
eskubidea galduko du eta horren sarreren balio nominalaren kantitate berdina bueltan jasotzeko 
eskubidea izango du. UEFA EURO 2020™k horrela aitortu eta gero egingo da diru-itzulera hau 
dagokion Alipay kontuari edo erosketan erabili zen kreditu edo debitu txartelari. 

C. SARREREN ERABILERA 

7. Debekatutako erabilera 

7.1. 7.2 eta 7.3 klausuletan berariaz baimendutakoa izan ezik, sarreren birsalmenta, eskualdatzea, 
eskaintza edo publizitate oro erabat debekatuta dago, nahiz eta doan edo ordainduz izan.  

7.2. Hautatutako eskatzaileak honakoa egiteko baimena dauka: 

a. Bere gonbidatuei (egotekotan) sarrerak eman (hauen xehetasunak B.3.15 klausula 
jarraituz eman zirenak), beti ere honako irizpide guztiak betetzen diren:  

i. 7.3 Artikuluko xedapenak aplikatzen direnean izan ezik, hautatutako eskatzailea 
bere gonbidatuekin dagokion partidara joango da; 

ii. sarrerak bakoitzaren erabilerarako dira;  

iii. baimendutako eskualdatze honek ez dauka sarreraren balio nominalaren gaineko 
kosturik; eta 

iv. gonbidatuak, hautatutako eskatzailearen partetik sarrerak onartzerakoan, 
baldintza hauek onartzen ditu; eta 

b. sarrerak saldu (birsalmenta baldintzen arabera) bakarrik UEFA Events SAk, honen 
irizpideen arabera, gauzatu eta abiarazi duen edozein “sarreren salmenta plataforma”-ren 
bidez. UEFAk plataforma hauek kudeatuko ditu, baldin eta UEFAk gauzatu eta abiarazi 
dituen, eta UEFA Events SA izango da hautatutako eskatzaileari sarrerak birsaldu ahal 
dituen baimendutako plataforma bakarra. Zalantzak ekiditeko, UEFAko alderdiek ez dute 
bermatzen honen moduko birsalmenta plataformarik gauzatu eta abiaraziko dutenik. UEFA 
Events SAk edo dagokion ENPak birsalmenta plataformaren bidez zer sarrera birsaldu 
daitezkeen erabaki dezake.  

7.3. Sarrera-edukitzaile batek (edozein zalantza saihesteko, hautatutako eskatzailea eta edozein 
gonbidatu barne hartzen dituena) ezin badu partidara joan arrazoi medikoengatik (besteak 
beste, arrazoi medikoak COVID-19ko eremuari lotutakoak sartuak), hautatutako eskatzaileak 
ez du sarrera horri dagokion itzulketarik jasotzeko eskubiderik izango, baina bai, ordea, PNA 
esleitzeko kontrakoa xedatzen duten arauei jarraikiz, sarrera hori lagun edo senide bati 



 

transferitzeko eskubidea izango du (eta, aldi berean, Gonbidatua izango da Termino eta 
Baldintza hauen ondorioetarako), baldin eta transferentzia hori 7.1 eta 7.2 Artikuluen arabera 
egiten bada, eta pertsona horren datu pertsonalak UEFAk hautatutako eskatzaileari 
jakinarazitako prozeduraren arabera ematen badira. 

7.4. Sarrerak ezingo dira: 

a. sustatze, publizitate, diru bilketa, enkante, zozketa edo antzeko helburu komertzial edo 
ez komertzialetarako erabili; 

b. edozein konkurtso, lehiaketa, ausazko joko (publizitarioa), loteria edo zozketetan sari 
gisa (edo sari baten zati gisa) erabili; 

c. osasun edo zerbitzu pakete batekin edo paketearen barruan saldu; edo 

d. bidaia edo ostalaritza pakete batekin edo paketearen barruan saldu (adibidez, hegaldiak, 
hotelak eta sarrerak bateratzen dituena). 

7.5. Sarrera duten pertsonek ezingo dute: 

a. UEFAko alderdiekin, UEFA EURO 2020™arekin edo partidarekin zerikusia duten 
iragarkiak edo promozioak igorri; 

b. edozein produktu edo zerbitzu iragartzea, sustatzea, oparitzea, banatzea, saltzea edo 
salgai eskaintzea estadioko edozein lekutatik edo arropan edo estadioan sartutako 
artikuluetan mezu komertzialak erakutsi; edo 

c. sarrerekin zerikusia duten marketin edo publizitate aukeretaz baliatu. 

Zalantzak ekiditeko, sarrera duen pertsonak ezingo du inongo helburu publizitario edo 
komertzialetarako estadioan markarik eraman. 

7.6. Baldintza hauetako 7. edo 12. klausulak hautsiz lortutako sarrerak ezeztatuko dira, ez dute dirua 
bueltatzeko eskubiderik emango eta sarrera hauek erabili nahi dituen edozein pertsona 
urratzaile bezala joko da eta sarrera debekatuko zaio, estadiotik kanporatuko da eta prozesu 
judizial bat ireki ahalko zaio. Baimenduta ez dagoen edozein salmenta edo eskualdatzea 
poliziari jakinarazi ahal zaio. 

7.7. Baldintza hauek, indarreko legeak edo araudiak ez betetzeak baimena ematen diote UEFA 
Events SAri hautatutako eskatzailearen UEFA EURO 2020™ko edozein partida ikusteko 
sarrerak ezeztatu edo baliogabetzera, dirua bueltatzeko eskubiderik izan gabe.  

8. Estadiora sartu 

8.1. Dagokion estadiora sartzea sarreran eta UEFAko webgunean (www.uefa.com) zehaztutako 
denbora tartean baimenduko da.  

8.2. Dagokion estadiora sartzeko: 

a. Baldintza hauek bete behar dira:  

i. baldintzen dokumentu hau;  

ii. estadioko araudiak; 

http://www.uefa.com/


 

iii. Indarrean dagoen edozein osasun-neurri edo neurri politiko 

iv. estadiora sartzea edo estadioan egotea, partidara joatea, sarrerak erabiltzea, 
segurtasun-ziurtagiri orokorra eta estadioan ezarritako edozein segurtasun-
ziurtagiri berezi arautzen dituzten eta estadioko partidaren ospakizunarekin 
zerikusia duen jurisdikzioa edo autoritatea duen edozein agintarik promulgatutako 
indarreko lege guztiak (estatutupekoak edo beste mota batekoak, osasun- eta 
segurtasun-betekizunak barne eta COVID-19ko eremuari lotutako edozein 
osasun-neurri);  

b. eskatzaileak baliozko sarrera bat aurkeztu behar du pertsonako (adina edozein izanda ere) 
eta, horrela eskatzen bada, identitate froga baliozko argazki baten bidez (pasaportea edo 
NANa); eta 

c. Errusian ospatzen diren partidetarako, eskatzaileak baliozko FAN ID bat izan behar du 
(sarrera daraman pertsonak estadioaren barruan uneoro eraman behar duena); 

8.3. Eskatzaileak edo sarrera daraman pertsonak baldintza hauek betetzen ez baditu, urratzaile 
bezala joko da eta UEFAko alderdiei edo dagokion elkarte anfitrioiari pertsona hau estadiotik 
kanporatzeko eskubidea emango dio.  

8.4. Estadiotik ateratzen diren sarrera daukan pertsonak ezingo dira berriz ere estadioan sartu. 

9. Jokabidea estadioan 

9.1. Segurtasun helburuetarako, partidara joaten diren pertsona guztiek honakoa egin behar dute 
administratzaileek, segurtasun langileek edo partidaren antolatzailea ordezkatzen duten 
pertsona baimenduek horrela eskatzen badiete: 

a. Sarrera onargarri bat eta identitate froga bat aurkeztu, argazki eta sinadura onargarri 
batekin (pasaportea edo NANa) sarrera duen pertsonaren identitatea emandako 
eskatzailearen edo gonbidatuaren xehetasunen berdina dela frogatzeko, B.3.15 
klausularen arabera; 

b. ikuskapenak, kontrolak eta azterketak baimendu, baita laguntza teknikokoak erabiltzen 
dituztenak ere, baimenduta ez dauden gai arriskutsuak eta debekatuak ez dituztela 
ziurtatzeko. Segurtasun-langileek, administratzaileek edo poliziak edozein pertsonaren 
arropa eta gauzak erregistratzeko eskubidea izango dute; 

c. estadioko segurtasun-langileek, administratzaileek, poliziak edo baimendutako beste 
pertsonek emandako jarraibide eta argibideak bete; 

d. estadioan indarrean dauden osasun-neurri eta neurri politiko guztiak bete eta segurtasun-
langileek, komisarioek eta/edo poliziek eta/edo neurri sanitario eta higienikoei 
dagokienez estadioan behar bezala baimendutako beste edozein pertsonak emandako 
jarraibide guzti-guztiak bete; eta 

e. estadioaren barnean segurtasun kontrol gehigarriak baimendu, horrela gertatzen bada. 

9.2. Estadioaren barruan erabat debekatuta dago edozein motatako mezu iraingarriak, arrazistak, 
xenofoboak, sexistak (gizonei edo emakumeei buruzkoak), erlijiosoak, politikoak edo legez 
kanpoko edo debekatutako edozein mezu adieraztea, bereziki propagandazko mezu 
diskriminatzaileak edo material horren jabe izatea.  



 

9.3. Estadioko araudiek debekatutako objektuen eta jokaeren zerrenda zehaztua dute barne eta 
sarrera duen pertsona bakoitzak mugaketa hauek errespetatu beharko ditu. Sarreran baldintza 
hauen laburpen bertsioak, estadioko araudiak edo debekatutako objektuak edo jokaerak 
irudikatzen dituzten sinboloak ager daitezke eta sarrera duen pertsonak hauek erabat 
errespetatu behar ditu.  

9.4. Mugarik gabe, estadioaren barruan honakoa egitea erabat debekatuta dago: 

a. publikoarentzat itxita dauden eremuetan egotea edo eremu hauetan sartzea edo sarrera 
debekatuta duten eremuetan sartzea, sarreradun pertsonaren dagokion sarrera 
kategoriaren arabera; 

b. trafikoari irekitako eremuak, bidezidorrak eta errepideak, bisitari-guneetarako sarrerak 
eta irteerak eta larrialdietako irteerak mugatzea edo inguruan ibiltzea; edo 

c. estadioan beste pertsona bat kaltetu dezakeen jokabidea izatea. 

Goiko zerrenda ez da erabatekoa. Ikusi estadioko araudiak eskatzen den jokabidearen 
informazio gehiago jasotzeko.  

9.5. Partidan parte hartuko duten taldeen jarraitzaileek ezin dira estadioan bananduta egon eta 
sarrera duen pertsona bakoitzak UEFAko alderdiak, dagokion elkarte anfitrioiak, ENPak edo 
estadioko jabeak eman dituen segurtasun jarraibideak errespetatuz modu arduratsu batean 
jokatzeko konpromisoa hartzen du.  

9.6. Sarrera daraman pertsona batek ere ez ezingo du estadio barrutik UEFA EURO 2020™arekin 
zerikusia duen aposturik egin. 

10. Soinu eta irudi grabaketa  

10.1. Estadiora partida ikustera bertaratzen diren sarreradun pertsonek baimena ematen diote 
UEFAko alderdiek, dagokion elkarte anfitrioiak, estadioaren jabeak edo honek izendatutako 
hirugarrenek berari argazkiak ateratzera edo grabatzera, indarreko legeen arabera beharrezkoa 
den neurrian. Hauek eskubidea izango dute lurralde anfitrioiko indarreko legeak baimentzen 
duen gehieneko epean edo betiko sarrera duen pertsonaren ahotsa, irudia edo antzekoak 
erabiltzera, igortzera, argitaratzera edo patentatzera, inongo diru ordainketa edo ordainik 
emateko betekizunik gabe, hurrengo metodoen bidez: zuzeneko edo grabatutako bideo edo 
audioa bistaratuz, emisio edo beste transmisio edo grabazio bat eginez, argazkiak ateraz, edo 
egungo edo etorkizuneko beste teknologiak erabiliz. 

10.2. Sarrera duten pertsonek ezingo dute estadioko edo partidaren soinurik grabatu, argazkirik atera 
edo deskribapenik igorri (ezta partidaren emaitza edo estatistikarik), haien erabilera bakar eta 
pribaturako ez bada (zalantzak editeko eta adibide moduan, helburu komertzialetarako 
estadioaren irudi edo deskribapenak). Erabat debekatuta dago Internet, irrati, telebista edo 
beste egungo edo etorkizuneko teknologia erabiliz partida osoaren edo zati baten soinuak, 
argazkiak, irudiak, datuak, deskribapenak, emaitzak edo estatistikak igortzea edo beste 
pertsona bat laguntzea hau egiten ari den bitartean. UEFAk, 10.2 klausula honen arabera (eta 
geroko eskubideen lagapen honen bidez) baimenduta ez dagoen edozein grabazio edo 
igorpenen egile-eskubideak, datu-baseen eskubideak eta beste edozein jabetza intelektualeko 
eskubideak ditu. Lagapena indarreko legeen arabera posiblea ez bada, sarrera duen pertsonek 
UEFAri lizentzia esklusiboa, ezeztaezina eta kargurik gabea ematen diote egile-eskubide, datu-
base eta jabetza intelektualeko beste eskubide batzuk erabiltzeko. Sarrera duten pertsonek ere 
konpromisoa hartzen dute (UEFAk inoiz hala eskatzen badie) instrumentu guztiak azkar 
sinatzeko eta eskubideak, tituluak eta interesak UEFAri emateko behar den guztia egiteko, 
inolako karga edo beste motako kosturik gabe. 



 

D. BESTE GAI BATZUK 

11. Erantzukizuna 

11.1. UEFAko alderdiek, dagokion elkarte anfitrioiak, ENPak edo estadioaren jabeak bere 
betebeharrak betetzen ez badituzte (baldintza hauen arabera), UEFAko alderdiek, dagokion 
elkarte anfitrioiak, ENPak edo estadioko jabeak bakarrik sarrera duen pertsonak pairatu duen 
eta aurreikusi litezkeen galeren edo kalteen erantzukizuna izango dute, baldintzak ez 
betetzeagatik gertatu ahal zirenak. UEFAko alderdiek, dagokion elkarte anfitrioiak, ENPak edo 
estadioaren jabeak ez dute inolako galera edo kalteren erantzukizunik izango, baldin eta 
eskatzaileak baldintza hauek errespetatuz kontratua sinatu zuen momentuan galera edo kalte 
hauek aurreikusteen ez baziren. 

11.2. 11.1 klausulan xedatutakoa izan ezik, UEFAko alderdiek, dagokion elkarte anfitrioiak, ENPak 
edo estadioaren jabeak ez dira galera komertzialen erantzule izango eta UEFAko alderdiek, 
dagokion elkarte anfitrioiak, ENPak edo estadioaren jabeak ez dira sarrera duen pertsona baten 
aurrean erantzule izango edozein irabazi-galera, galera komertzial, etenaldi komertzial edo 
aukera komertzial baten galeraren inguruan. 

11.3. Edozein kasutan, legeak baimentzen duen neurririk zabalenean, UEFAko alderdiek, dagokion 
elkarte anfitrioiak, dagokion ENPak edo estadioaren jabeak ez dute erantzukizunik izango 
sarrera duen pertsonak edo honen ondasunek pairatutako galera edo kalteengatik, gertaera 
normalen ondorio direnak; aurreikusi daitezkeenak; edo beste alderdiek aurreikusi ahal 
dituztenak; mugarik gabe, zeharkako kalte edo galerak bai eta hauen ondorio direnak barne eta 
gozamena, bidaia edo ostalaritza gastuen galerak barne, dela galera dela kalte izan, mugarik 
gabe. 

11.4. UEFAko alderdiek, kasuko elkarte anfitrioiak, kasuko ENPak eta estadioko jabeak ez dute 
erantzukizunik izango eserlekuaren kokapenagatik edo beste ikusleen ekintzengatik 
eskatzaileak pairatu ahal dituen partidaren ikusmen etenaldiak edo mugaketengatik. 

11.5. Baldintza hauetan zehazten diren beste edozein xedapen izan ezik, UEFAko alderdiek, 
dagokion elkarte anfitrioiak, dagokion ENPak edo estadioko jabeak ez dute haien erantzukizuna 
ezeztatzea edo mugatzea bilatzen honako kasu hauetan: iruzur edo iruzurrezko azalpen 
okerretan; UEFAko alderdien, dagokion elkarte anfitrioiaren, dagokion ENParen edo estadioko 
jabearen arduragabekeriagatik edo hauen exekutiboen, langileen edo ordezkarien 
arduragabekeriagatik eragindako kalte pertsonal edo heriotzetan; edo legearen aurrean 
erantzukizuna ezeztatzea edo mugatzea posiblea ez den beste edozein kasutan. 

11.6. Baldintza hauetan zehaztutako edo zeharka zehaztutako ezerk ezingo du dagokion lurralde 
anfitrioiaren legeen arabera bazter ezinak diren sarrera duen pertsonaren legezko eskubideak 
edo beste edozein eskubide baliogabetu. 

12. Baimenik gabeko ikusleak 

12.1. Sarrera duten pertsonak dagokion partida ikusi ahal dute:  

a. kanporatutako pertsonak ez badira; 

b. baldintza hauek errespetatuz sarrerak lortu badituzte; 

c. COVID-19ko eremuari lotutako sartzeko eta/edo aztertzeko baldintza guztiak betetzen 
badituzte (baita edozein azterketa epidemiologiko ere, beharrezkoa bada), UEFAk 
jakinarazi dien bezala; 



 

d. hala behar denean, dagokion lurralde anfitrioiaren bisa baliozkoa lortu badute; 

e. Errusian egindako partiden  kasuan, JARRAITZAILE ID balioduna lortu badute 
(sarreraren edukitzailearen erantzukizuna da hori lortzea (Errusiako agintariek ezarritako 
arau eta prozedura egokien arabera); 

f. Sarreraren titularra harrera-lurraldera bidaiatzen ari denean, harrera-lurraldean sartzeari 
buruz indarrean dauden baldintza guztiak bete baditu (besteak beste, aplikatu beharreko 
legeen arabera eta/edo COVID-19ko eremurako ezarritako bidaia- eta sarrera-baldintzak 
barne) 

Edozein zalantza saihesteko, UEFAko alderdiek ez dute erantzukizunik izango sarrera baten titularrak 
jasandako galera edo kalteen gainean, baldin eta 12.1 Artikulu honetako xedapenak betetzen ez baditu 
eta/edo, beharrezkoa denean, beharrezko agiriak lortzen ez baditu. 

12.2. 12. klausula honetan, “kanporatutako pertsona”-k honakoa esan nahi du: 

a. kasuko elkarte anfitrioiak edo ENPak futbol elkarte nazionalaren jarraitzaile taldeko 
bazkideetatik kanporatutako pertsona (edo munduko edozein jurisdikzioko futbol 
agintariek edozein jarraitzaile talde ofizial baliokide batetatik kanporatutako pertsona); 

b. dagokion hiri anfitrioiko edo lurralde anfitrioiko legeek ezarritako zigorraren arabera, 
futbol debeku baten menpe dagoen pertsona; 

c. UEFAk, FIFAk edo dagokion ENPak futbol elkarte bateko partida batera bidaiatzea edo 
ikustea debekatuta duen pertsona;  

d. UEFAko alderdiek, dagokion ENPak, kasuko elkarte anfitrioiak edo estadioko jabeak 
estadioko eginkizunetan parte hartzea debekatuta duen pertsona;  

e. partidan parte hartzen duten taldeen irizpideen arabera, sarrerarik eman behar ez zaion 
pertsona (mugarik gabe, talde parte hartzaileen partetik estadioan sartzeko debeku bat 
duten pertsonak barne); eta 

f. UEFA EURO 2020™rako sarrerei edo dagokion sarrerari dagokionez, baldintza hauek 
bete ez dituen edo betetzen ari ez dituen pertsona. 

13. Pribatutasuna 

13.1. UEFAk, datu-kontrolatzaile bezala jarduten duena, informazio pertsonala bildu eta prozesatzen 
du ondorengo hiru helburuetarako: partidarekin zerikusia duten antolakuntza eta segurtasun eta 
COVID-19ko eremuari lotutako babes- edo osasun-neurri helburuetarako (ikusi Error! 
Reference source not found. klausula), sarreren salmentarako (ikusi 13.3 klausula) eta 
helburu komertzialetarako (ikusi 13.4 klausula) 

13.2. UEFAk eskatzaileen datu pertsonalak bildu eta prozesatzen ditu sarren eskaerak tramitatzeko 
eta sarreren kontrol prozesuak edo beste edozein azterketa burutzeko asmoarekin. Identifikazio 
datu pertsonalak hauek izan daitezke: trataera, izen-abizenak, jaiotze-data, jaiotza-lekua, 
bizitokiko herrialdea eta hiritartasuna, ENPko bazkide zenbakia, telefono mugikorreko zenbakia, 
helbide elektronikoa, pasaporte edo NAN zenbakia eta harremanetarako datuak, hala nola, 
posta-helbidea. UEFAk gonbidatuaren informazio pertsonala bildu eta prozesatzen du sarreren 
eskaerak tramitatzeko eta sarreretako kontrol prozesuak edo beste edozein azterketa burutzeko 
asmoarekin. Identifikazio datu pertsonalak hauek izan daitezke: izen-abizenak, jaiotze-data, 
ENPko bazkide zenbakia, hiritartasuna eta pasaporte edo NAN zenbakia. Sarrerak “telefono 
mugikorrerako sarrera” bezala bidali badira, sarrera duen pertsonari hurrengo informazio 



 

pertsonala ematea eskatuko zaio aplikazioa deskargatzerakoan: izen-abizenak, helbide 
elektronikoa, telefono zenbakia, jaiotze-data, hiritartasuna, trataera NAN edo pasaporte 
zenbakia, ENPko bazkide zenbakia eta sarrera kodea (egotekotan). B.6.3 edo B.6.4 klausulen 
arabera, hautatutako eskatzaileak sarrerak jaso behar baditu, UEFAk argazki baten bidez 
hautatutako eskatzailearen datu pertsonalak bildu eta prozesatuko ditu, sarreren bilketa 
prozesurako eta sarrera hauek ongi entregatu direla baieztatzeko. Datu pertsonal guztiak 
eskaerak tramitatzeko eta partidarekin zerikusia duten identifikazio eta segurtasun- eta osasun-
neurri helburuetarako bildu eta prozesatzen dira. 

Datu pertsonalak beharrezkoak dira UEFA eta eskatzailearen arteko kontratua sinatzeko 
eskatuko dira, bai eta sarrerak eskatu nahi dituen pertsona aukeratzeko interes zilegirako, 
sarrerak pertsona zuzenari entregatzen zaizkiola bermatzeko, estadioaren barneko, kanpoko 
segurtasun sistema eta giro seguru bat bermatzeko eta legez kanpoko sarreren salmenta 
ekiditeko. 

13.3. UEFAk eskatzailearen datu pertsonalak bildu eta prozesatuko ditu sarrerak saldu eta esleitzeko. 
Identifikazio datu pertsonalak hauek izan daitezke: izen-abizenak, ENPko bazkide zenbakia, 
harremanetarako datuak, hala nola, posta-helbidea, helbide elektronikoa eta ordainketa datuak 
(hots, kreditu txartelaren datuak, kreditu txartela izatekotan, bakarrik behin sarrerak esleitu 
direnean sarrerak erosteko erabiliko direnak, baldintza hauek errespetatuz) fakturazioa egiteko 
eta sarrerak bidaltzeko. 

Datu pertsonalak beharrezkoak dira eta UEFA eta eskatzailearen arteko kontratua sinatzeko, 
bai eta sarreren esleipena eta gero datozen urratsetarako eskatuko dira. 

13.4. Eskatzaileak eskaeran bere onarpena eman badu, UEFAk informazio pertsonala (izen-abizenak 
eta helbide elektronikoa) bildu eta prozesatuko du eskatzaileari baliabide elektronikoak emateko 
UEFAren produktu, zerbitzu, jarduera komertzial eta gertakarien inguruko informazio eta 
publizitatea dutenak. 

Eskatzaileak UEFAren inguruko informazioa edo eskaintzak jaso nahi ez baditu edo ez ditu 
informazio edo eskaintza gehiago jaso nahi, zuzenean bere kontuan uko egin dezake. 

13.5. UEFAk datuak bildu eta prozesatzen dituenean, Suitzako eta Europar Batasuneko aplikagarriak 
diren datuen babeserako legeen menpe dago. Eskatzaileak UEFAri bidalitako informazio 
pertsonala sarreren webgunean gordeko eta prozesatuko da, baldintza hauen, Pribatutasun 
Abisuaren eta http://www.uefa.com/privacypolicy/index.html helbidean zehazten den UEFAko 
pribatutasun politikaren arabera.  

13.6. UEFAk hirugarrenak sailkatzeko ondorengo kategoriak erabiltzen ditu eta hartzaile hauei datu 
pertsonal jakin batzuk bidali ahal dizkie, haien lana egin ahal izateko helburu bakarrarekin: 

a) zerbitzu teknikoko hornitzaileak, sarreren webgunearen eta aplikazioaren segurtasuna eta 
funtzionamendua mantentzen laguntzen dutenak; 

b) sarrerak igorri eta entregatzeaz arduratzen diren zerbitzu hornitzaileak; 
c) ENPko sarrerak esleitzeko dagokion ENPa, ENPko esleipen araudia betetzeko eta 

aplikatzeko beharrezkoa den heinean; 
d) partida ospatzen den jurisdikzioko elkarte anfitrioia, dagokion estadioaren jabea, 

estadioaren segurtasuna, sarrera zerbitzu hornitzaileak eta partidak antolatu eta 
segurtasuna mantentzen laguntzen duten mota honetako beste edozein hornitzaile 
(osasun neurriekin erlazionatuta daudenak sartuta); eta 

e) dagokion agintariak, partidarekin zerikusia duten segurtasuna mantentzeko beharrezkoak 
diren heinean (osasun-neurriekin erlazionatuta daudenak sartuta). 

http://www.uefa.com/privacypolicy/index.html


 

13.7. Baldintza hauen arabera, UEFAk bakarrik eskatzaileek, sarrera duten pertsonek eta 
gonbidatuek UEFAri emandako datu pertsonalak bildu eta prozesatuko ditu 0, 13.3 eta 13.4 
klausuletan zehaztutako xedeentzat beharrezkoa den denbora-tartean, datu pertsonal hauek 
partidarekin zerikusia duten eta abian dauden auzi administratibo edo juridikoentzat 
beharrezkoak ez diren heinean edo legez-kontrako jarduerak ekidin edo aurreikusteko, 
beharrezkoa denean. 

13.8. Eskatzaileek, sarrera duten pertsonek eta gonbidatuek UEFAk prozesatzen duen haien 
inguruko informazio pertsonala eskatzeko edo honetan sartzeko eskaera egiteko eskubidea 
dute. Lurralde anfitrioiko datu-babeserako indarreko legeen arabera, euren informazio 
pertsonalean sartzea, hau eguneratzea, ezeztatzea, mugatzea, aldatzea edo baieztatzea 
eskatu dezakete. Honekin zerikusia duen edozein eskaera https://support.tickets-
euro2020.uefa.com/hc/en-us/requests/new helbidea erabiliz bidali beharko da. Hau egiteko 
UEFAk sarrera duen pertsonaren identitate-froga eska dezake (hau da, jaiotza-data eta jaiotza-
lekua adierazten duen NANaren kopia, argazki batekin). UEFAk eskaera bat ukatu, murriztu 
edo atzeratu ahal izango du, lege formal batek hala xedatzen duenean, hirugarrenen funtsezko 
interesak babesteko beharrezkoa denean, hauen funtsezko interesek hala eskatzen dutenean, 
eskaerak argi eta garbi funtsik gabekoak edo gehiegizkoak direnean eta UEFAk datu-
babeserako indarreko datuen babeserako legeen arabera hori egiteko eskubidea duenean 
(adibidez, datuak prozesatzeko beste justifikazio legal bat indarrean dagoenean). Sarrera duten 
pertsonek, eskatzaileek eta gonbidatuek pribatutasun-kexa bat aurkezteko eskubidea dute, 
lekuko agintarien aurrean. Eskatzaile, sarrera duen pertsona edo gonbidatu batek modu 
zilegian bere baimena ezeztatzen edo mugatzen badu edo pertsona honek UEFAk bere 
informazio pertsonala prozesatzeari kontra egiten badio, UEFAk ezingo dio sarrerak erosten 
edo kasuko partida ikusten utzi. 

13.9. Eskatzaile bakoitzak onartu eta aitortzen du UEFAk 13 klausula honetan bere datu pertsonalak 
nola prozesatuko dituen ulertzen duela eta indarreko datuen babeserako lege aplikagarrien 
arabera bere onarpena behar denean, bertan adierazten diren datu pertsonalak prozesatzeko 
baimena ematen duela. Eskatzaile bakoitzak ere baieztatzen du gonbidatu bakoitzak baimena 
eman diola UEFAri gonbidatuaren datu pertsonalak emateko, dokumentu honetan zehazten 
diren xedeetarako, eta hemen zehazten den moduan gonbidatuen datu pertsonalak 
prozesatzeko baimena jaso duela, indarreko datuen babeserako legeen arabera beharrezkoa 
denean. 

14. Ezusteko egoerak 

14.1. UEFAko alderdiek, dagokion elkarte anfitrioiak edo estadioko jabeak UEFA EURO 2020aren 
eta partiden orduak, datak eta kokapenak aldatzeko eskubidea gordetzen dute, ezusteko 
egoerengatik, hala nola: ezinbestea, segurtasun arrazoiak edo kasuko agintarien erabakiak 
(COVID-19ko eremuari lotutakoak sartuta), estadioan jokatuko den partidaren gainean eragin 
handia edukiko dutenak.  

14.2. Partida ezeztatu, bertan behera utzi, atzeratu edo errepikatzen bada, edo egoitza aldatu , 
estadioaren edukiera murriztu edo ateak itxita partida egiten bada, hautatutako eskatzaileak 
diru-itzultze politika bete beharko du erositako sarreren diru-itzulerari dagokionez, beti ere: 

a. dirua hautatutako eskatzaileari bueltatzen bazaio (eta ez sarrera duen pertsonari) eta 
bakarrik hautatutako eskatzaileak sarrerengatik ordaindutako erosketa-prezioa arte 
bueltatuko da. Zalantzak ekiditeko, ez dio eskatzaileari eskubiderik emango, hautatutako 
eskatzaileak edo gonbidatuak bidaiari edo ostatuari dagokionez izan dituen kostu eta 
gastuak bueltan eskatzeko; eta 

b. Aurreko klausulan eta 11. klausulan xedatzen denaren arabera, UEFAko alderdiek, 
dagokion elkarte anfitrioiak, kasuko ENPak edo estadioaren jabeak ez dute inolako 



 

erantzukizunik izango hautatutako eskatzaile, gonbidatu edo sarrera duten pertsonekiko, 
partida ezeztatu, bertan behera utzi, atzeratu, errepikatzen bada, estadioaren gaitasuna 
murriztu, ospatzeko lekua aldatu edo dagokion partida ateak itxita egiten bada edo 
partidaren ospakizunean akats bat dagoenean. 

15. Zatigarritasuna eta aldaketak 

15.1. UEFA Events SAk baldintza hauek aldatzeko eskubidea gordeko du, UEFA EURO 2020™a edo 
kasuko partidak segurtasunez ospa daitezen. UEFA Events SAk eskatzaile bakoitzari aldaketa 
hauen inguruan informatuko dio, eskatzaileak eskaeran emandako helbide elektronikora 
bidalitako mezu elektroniko baten bidez eta eskatzaileak aldaketa hauek onartzeko, eskaera 
ezeztatzeko edo UEFA Events SArekin sinatutako kontratua bertan behera uzteko aukera 
izango du, 5.1 klausula errespetatuz (horrela badagokio). 

15.2. Edozein auzitegi, arautzaile edo agintaritza eskudunek baldintza hauen edozein xedapen 
baliogabe, ez-eraginkor, legez kanpoko edo aplikaezin bezala deklaratzen badu: 

a. baldintza hauen gainerako xedapenak indarrean mantenduko dira, xedapen baliogabe, 
ez-eraginkor, legez kanpoko edo aplikaezin horiek baldintzetan agertuko ez balira bezala; 
eta 

b. indarreko legeek eskatzen edo baimentzen dutenaren arabera, baliogabeko xedapena 
honen helburu ekonomiko antzeko bat duen xedapen batekin ordezkatuko da. 

16. Jatorrizko testua 

Baldintza hauek ingelesez idatzi dira, lurralde anfitrioien hizkuntzetara itzuli dira (gutxienez) eta 
sarreren webgunean eskuragarri daude. Indarreko legeak horrela baimentzen badu, bertsio 
ingelesaren eta itzulitako bertsioaren artean kontraesanak aurkitzen badira, bertsio ingelesak 
lehentasuna edukiko du. 

17. Gai generalak 

17.1. Araudiak (UEFAri eskatzerakoan luzatuko direnak) baldintza hauetan gehituko dira eta 
eskatzaile, sarrera duen pertsona eta gonbidatu bakoitzak araudi hauek bete beharko ditu.  

17.2. Eskatzaile bakoitzak baldintza hauek beteko dituela aitortzen du bere eta bere gonbidatuen 
izenean (hau da, eskatzaileak bermatuko beharko du bere gonbidatuek baldintza hauek ulertu 
eta beteko dituztela). Gonbidatuak 18 urte baino gutxiago baditu, eskatzaile bakoitzak 
baieztatzen du gonbidatuaren guraso edo tutorearen partez baldintza hauei dagokion baimena 
jaso duela lurralde anfitrioiko indarreko legeen arabera. 

17.3. Baldintza hauek aldeen arteko kontratu osoa osatzen dute eta alde bakar batek ere ez du 
inolako alegazio edo konponbiderik egiteko eskubiderik izango, aldeek edo aldeen izenean 
egiten diren adierazpen, ordezkaritza berme, edo konpromisoen inguruan, baldintza hauekin 
zerikusia dutenak eta jadanik baldintzetan zehazten ez direnak.  

17.4. Europako Batzordeak bere webgunean hurrengo helbidea ematen du ODR (lineako gatazka 
konponketa) plataformarako: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Plataforma hau 
kontsumitzaileen eta merkatarien artean egindako lineako salmenta- eta zerbitzu-kontratuetatik 
eratorritako auzibidetik kanpoko gatazkak ebazteko sarrera-puntua izango da. UEFAko 
alderdiak ez daude behartuta eta ez daude prest desadostasunak konpontzeko prozedura bat 
hasteko, gatazkak konpontzeko erakunde alternatibo baten aurrean. 

https://ec.europa.eu/consumers/odr


 

17.5. Baldintza hauek Suitzako legislazioaren menpe daude. Klausula honek ez du eskatzaileen 
legezko eskubideen gainean eraginik, eskatzaile hori dagokion lurralde anfitrioiko bizilekuan 
bezeroa izanik. 

17.6. Aldeek onartzen dute Vaud kantoiko tribunalek baldintza hauekin zerikusia duten auziak 
ebatziko dituztela, indarreko legeek edo eskatzailearen bizitokiko legeek kontrakoa xedatzen 
ez badute (eskatzailea bezero gisa jarduten duenean). 

18. Harremana 

UEFA EURO 2020™ko sarreren salmenten eta partiden inguruko edozein informazio-eskaera 
UEFAko alderdiek zehaztutako bezeroen zerbitzura bideratu beharko da, helbide honetan: 
https://support.tickets-euro2020.uefa.com/hc/en-us/requests/new 
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