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1- SARRERA 
 

Gipuzkoako Futbol Federazioa (aurrerantzean, GFF), 1918an sortu zen, eta zuzenbide 
pribatuko eta irabazi asmorik gabeko erakundea da. Hainbat estamentuk osatzen dute, 
eta horien helburu nagusia futbola sustatzea, zaintzea, antolatzea eta kontrolatzea da, 
atxikita dituen modalitate eta espezialitateetan. 
 
Batez ere kirol erakundea da, eta bere jarduera futbolaren garapenean eta kudeaketan 
oinarritzen da, zentzurik zabalenean. Futbolak sortzen duen garrantzi eta interes 
handiagatik eta bere jarduera behar bezala garatzeko, GFFk bere ekintza eta balio 
instituzionalak babesteko eta islatzeko lan egiten du. Mekanismo horiei esker, bere 
helburu sozialaren berezko helburuak lortzeaz gain, legez ezarritako enpresa eta kirol 
jardunbide egokiak ere bete ahal izango dira, hala nola balio etikoak, giza eskubideen 
errespetua, diskriminaziorik eza, tolerantzia, justizia, elkartasuna eta berdintasuna, 
gardentasuna eta joko garbia.   
 
Kode Etiko hau ezarriz, GFFk bere jarduera garatzen duen edozein jardun edo 
sektoretan eskubideak, betebeharrak eta arauak betetzeko duen konpromisoa 
bermatu nahi da. 
 
Barne araubide eta gobernu onaren araudia funtsezko premisa bat da Zigor Kodearen 
31.2 bis artikuluko 1. baldintzan aipatzen diren antolaketa eta kudeaketa ereduetan, 
erantzukizun penaletik salbuesteko. Horregatik da garrantzitsua GFF osatzen duten 
kide guztien parte hartzea. 
 
Kode hau maila guztietan eraginkortasun eta aplikagarritasun osoa izan dezan dago 
egituratuta, hala nola zuzendarietan, Federazioko kideetan eta harremanetan dauden 
hirugarrenetan. 
 
Horrela, GFF osatzen duten edo harekin harremana duten kide edo langile guztiek 
Barne araubide eta gobernu onaren araudiaren berri izatea eta hura betetzeko 
konpromisoa hartzea lortu nahi da, bai eta jardunbide egokiaren aurka dauden 
jokabide edo zantzu susmagarrien berri ematea ere. 
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2- INDARREAN JARTZEA ETA APLIKAZIO EREMUA 
 

Etika eta Jardunbide Onen Kode hau 2022ko ekainaren 27ko Batzar Nagusiak onartu 
ondoren jarriko da indarrean, eta zuzendaritza taldeko kide guztiei, Federazioko kide 
diren ordezkariei eta langileei aplikatuko zaie, eta une bakoitzean indarrean dagoen 
legeria zorrotz betetzeko konpromisoa hartuko du, bai eta Kode Etiko honetan eta 
jarduera arautzen duten gainerako barne prozeduretan aurreikusitakoa zorrotz 
betetzeko konpromisoa ere. 
 
Hauek dira Kodearen oinarrizko helburuak eta printzipioak: 
 
• Legea betetzea 
• Berdintasuna 
• Errespetua eta ekitatea 
• Leialtasuna 
• Gardentasuna 
• Konfidentzialtasuna eta datuen babesa 
• Balio eta printzipio etikoak babestea 
• Kirol jarduera sustatzea eta bere balio soziologiko eta moralak sustatzea 
• Segurtasuna eta Osasuna 
• Eraginkortasuna eta efizientzia bere jarduerak garatzean 
• Ingurumena 
• Integritatea jarduera guztietan 
 
GFFk, erakunde gisa, eta hango zuzendariek eta langileek konpromiso formala hartu 
behar dute Barne araubide eta gobernu onaren araudia betetzea babesteko eta modu 
aktiboan defendatzeko. 
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3- IRISMENA 
 
Kode Etiko hau langileei, zuzendariei, estamentuei, hornitzaileei eta laguntzaileei 
aplikatuko zaie, pertsona fisikoak edo juridikoak izan, kasuen arabera, eta honako arau 
eta agindu hauek betetzeko konpromisoa hartuko dute: 
 
- GFFren Barne araubide eta gobernu onaren araudia ezagutzea eta betearaztea, eta 

haren aplikazioa bermatzeko mekanismo egokiak ezartzea. 

 
- Berehala ematea beren interesaren eta GFFren interesaren artean gatazka sor 

dezakeen edozein gertaera edo egoeraren berri, bai eta Kode Etiko honetan eta 
aplikatzekoak diren gainerako arauetan xedatutakoa urratzen duen edozein 
jardueraren berri ere. 

 
- GFFren informazioaren konfidentzialtasuna babestuko dute, haien esku utzi baita. 

 
- Beti erakundearen mesedetan jardungo dute, aplikatzekoak diren lege, arau, kode 

eta prozedura guztiak betez, eta elkarreragin guztietan errespetua eta erabaki 
guztietan gardentasuna izatea izango dira ezaugarri nagusiak. 

 

4- GOBERNU ONAREN PRINTZIPIOAK ETA ARAUAK 
 
GFFren printzipio etikoak, gobernu korporatibo ona eta GFFko langileen etika 
profesionala dira gure erakundearen jardueraren zutabeak. Langileen jarduera guztiak, 
GFFrekiko loturaren ondorioz, balio etikoek gidatu behar dituzte. Besteak beste, 
hauek: 
 

a) Legea betetzea  
 
1. GFFk eta hango langileek, beren jarduerak garatzean, indarrean dauden legeak, 

erregelamenduak, zirkularrak eta aplikatu behar zaizkien xedapen arauemaile, 
erregulazio edo egintza juridiko indibidual edo kolektibo guztiak beteko dituzte, 
hitzez hitz, mamian eta helburuan, eta horiek betetzeko neurri egokiak hartuko 
dituzte. 
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2. Zuzendariek eta langileek, Barne araubide eta gobernu onaren araudiaren edozein 
ez-betetze hautemanez gero, nahitaez eman beharko diote horren berri 
Zuzendaritza Batzordeari. 

 
 
 

b) Tratu berdintasuna, konpromiso soziala eta euskararen sustapena eta 
erabilera 

 
1- Ez da onartuko abusuzko, kontrako edo irainezko jokabiderik, eta erabat arbuiatzen 

da genero, kolore, arraza, sexu joera, sinesmen, ideologia politiko, hizkuntza, 
filiazio, erlijio, jatorri sozial, ezintasun edo minusbaliotasun, nazionalitate, adin edo 
eskubideak babestutako beste edozein moduren inguruko diskriminazioa, 
jazarpena, abusua edo tratu desegokia, bai langileei, zuzendariei edo Federazioari 
dagokionez, bai kolaboratzaileei, hornitzaileei eta gurekin diharduten gainerako 
erakundeei dagokienez.  

 
2- Oinarrizko printzipioa da lana lortzeko eta sustapen profesionalean sartzeko aukera 

berberak ematea, eta, beraz, GFFk diskriminaziorik ezeko eta aukera 
berdintasuneko irizpideak aplikatuko ditu bere prozesu guztietan. 

 
3- Ebaluazio profesionaleko faktore gisa baztertzen dira nazionalitatea, arraza, kolorea, 

jatorria eta egoera soziala, sexua, egoera zibila, sexu orientazioa, ideologia, erlijioa 
edo senidetasuna.  

 
4- Hizkuntza sexista erabiltzea eta sexuan oinarritutako gaitasun eta egoera 

partikularrei buruzko galderak egitea saihestuko da. 
 
5- Emakumeen kirola sustatzea izango da xede; tartean, sexu jazarpena prebenitzea, 

hautematea eta hari aurre egitea. 
 
6- GFFko zuzendari eta langile guztiek lan ingurune duina, segurua eta profesionala 

sortuko dute, pertsonak, haien eskubideak, duintasuna eta baldintza pertsonalak 
babesteko eta errespetatzeko, eta elkarrekiko errespetua eta lankidetza sustatzeko. 

 
7- Gobernu Onaren Kode honen mende dauden pertsonek ez dute pertsonen 

duintasunaren edo integritatearen aurka egingo, hitz edo ekintza mespretxagarri 
edo iraingarrien bidez.  

 
8- GFFk estamentu guztietan emakumeentzako zein gizonentzako kirol lehiaketak 

behar bezala garatzen direla zainduko du, sexuen araberako bereizketak 
berdintasun printzipioa urratu gabe eta inolako diskriminaziorik eragin gabe. 
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9- GFFk futbol egokituaren eta inklusiboaren praktika zuzenean sustatzeko 
konpromisoa hartzen du, futbola praktikatzea elementu integratzaile gisa 
bultzatzeko eta hainbat balio transmititzeko, hala nola ahalegina, hobetzea eta 
apaltasuna. 

 
10- Era berean, erakundean euskararen erabilera sustatu, bultzatu eta normalizatuko 

da, indarrean dagoen hizkuntza araudi ofiziala errespetatuz. 
 
 

c) Errespetua, ekitatea eta duintasuna 
 
 

1- Langileak, jokalariak, arbitroak, teknikariak, bezeroak, hornitzaileak, adingabeak eta 
Federazioarekin harremana duten gainerako hirugarrenak errespetuz, ekitatez eta 
duintasunez tratatzea, prestakuntza integralean laguntzeko. 

 
2- GFFko zuzendari eta langile guztiek pertsona guztiak duintasunez eta begirunez 

tratatzeko konpromisoa hartzen dute, betiere, beren lan eskubideak eta baldintza 
pertsonalak errespetatuz. 

 
3- Arraza, sexu, nazionalitate edo erlijioagatiko diskriminazio oro saihestuko da. 
 
4- Besteen ideiekiko, sinesmenekiko, sexu joerarekiko eta ohiturekiko errespetua 
erakutsiko da. 
 
5- Generoaren berdintasun eraginkorra bermatzen duten politikak bultzatu, eta 
horietan lagunduko da. 
 
6- Politika inklusiboak bultzatu eta lagunduko dira. 
 
7- Autonomia eta duintasuna errespetatuko dira, batez ere horien inguruabar 

pertsonal, kultural eta sozialak. 
 
8- Objektibotasunez, inpartzialtasunez, ekitatez eta fede onez jokatuko da. 
 
9- Konpromisoa hartuko da erakundea osatzen duten alde guztiei bidezko eta 

berdintasunezko tratua emateko, aniztasuna eta hainbat kolektibo errespetatuz, eta 
benetako aukera berdintasuna bermatzeko. 

 
d) Leialtasuna 

 
Zuzendariek, langileek, estamentuek, laguntzaileek, batzordeek eta lantaldeek 
GFFrekiko leialtasuna erakutsiko dute, nola beren jarduerak egitean, hala beren 
helburuak betetzean. 



                                                                                                       GIPUZKOAKO FUTBOL FEDERAZIOA 

                                       
 

7 
 

 
 

e) Gardentasuna, objektibotasuna eta profesionaltasuna, jarduera guztiak 
garatzean eta interes talde guztiekiko harremanetan 

 
Gardentasuna praktika bat da, eta, horren bidez, GFFk baliabide ekonomikoei ematen 
zaien erabilera ez ezik, erabakiak hartzea eta informazio instituzionala, ekonomikoa, 
antolamendukoa eta beste mota batekoa aktiboki iragarriz egiten diren ekintzak ere 
ezagutarazi nahi ditu.  
 
Gure erakundearentzat, gardentasuna balio estrategikoa da, eta gizarteari begira 
ditugun erabaki eta jarduera guztiei begira jarduteko eta informatzeko aukera ematen 
digu. 
 
GFFren urteko kontuak urtero ikuskatuko ditu kanpoko auditoria enpresa batek, eta 
hark txosten bat egingo du, erakundearen ondarearen eta finantza egoeraren irudi 
leiala berresteko. 
 
Printzipio hori, hain zuzen, gure lan ona bermatzeko eta eskaintzen dugun zerbitzuan 
herritarren eta beste alderdi interesdun batzuen konfiantza eta partaidetza sortzeko 
beharrezko eta ezinbesteko bitarteko gisa ulertzen dugu. 
 
Horrekin lotuta, GFFk konpromiso hauek hartuko ditu: 
 
1- Erabakiak hartzearekin zerikusia duten jarduera guztiak gardenak izango dira. 

 
2- Hornitzaile eta babesleekin edo beste edozein kontratistarekin eduki beharreko 

harremanak inpartzialak eta objektiboak izango dira, egokitasun, kalitate, 
eraginkortasun eta kostu irizpide zorrotzak aplikatuz. 

 
3- Zuzendari edo langileek ez dute onartuko beren harreman profesionaletako 

profesionaltasunari, objektibotasunari eta/edo inpartzialtasunari eragin diezaiokeen 
oparirik, gonbidapenik, dohainik, zerbitzurik edo mesederik, baldin eta horrek 
GFFren eremuan eta haren inguruan mesede bat itzultzeko konpromisoa eragin 
badezake, edo iruzurra, ilegaltasuna, praktika ez-etikoak edo hirugarrenei kalteak 
eragin badiezazkieke.  

 
4- Era berean, ez da oparirik, hobaririk, promesik edo mesederik eskainiko, baldin eta 

hirugarren horien objektibotasunean eragina izan badezake, GFFrekin eta 
inguruarekin dituzten harremanetan eragina izan badezake, edo iruzurra, 
ilegaltasuna, praktika ez-etikoak edo hirugarrenei kalteak eragin badiezazkieke.  

 
5- Berariaz debekatzen da, egitez edo ez-egitez, kirol ekitaldi edo lehiaketa baten 

garapena aldatzera bideratutako jokabideetan parte hartzea, kirol emaitza faltsutuz 



                                                                                                       GIPUZKOAKO FUTBOL FEDERAZIOA 

                                       
 

8 
 

edo hura aurrez zehaztuz, edo kirolarien osasunaren aurka egin dezaketenean, edo 
kirol apustuen ohiko garapena alda dezaketenean.  

 
6- GFFk organismo ireki eta irisgarria izan nahi du, interesa duten alderdi guztiekin 

komunikatzeko bideak indartu eta zabaltzeko. Horretarako, bere informazio eta 
komunikazio kanalen bidez (iradokizunen postontzia, salaketen kanala, 
Gardentasunaren Webgunea, bloga, Twitter, etab.), gauzatzen diren ekimen eta 
proiektuetan herritarren partaidetza sustatzen duten mekanismoak garatu eta 
bultzatuko ditu GFFk, tratu berdintasunaren eta diskriminaziorik ezaren berme 
guztiekin, eta arreta berezia eskainiko die GFFren Gizarte Erantzukizuneko 
Jarduketa Esparrua prestatu, ebaluatu eta jarraitzeko jasotzen diren hobetzeko 
ekimen eta iradokizunei. 

 
f) Konfidentzialtasuna eta datuen babesa 

 
1- GFFk erabat onartzen du zein den informazioaren eta datu pertsonalen balioa, 

babesa merezi duen ondasun gisa, eta bereziki zainduko du zuzendariek, langileek 
edo hirugarrenek emandako datuen konfidentzialtasuna eta segurtasuna bermatzen 
dela, behar bezala zainduz legez kanpoko edozein esku sartzetik, eta, betiere, datu 
pertsonalak babesteko araudia zorrotz betez.  

 
2- Informazio konfidentziala da babestu behar duguna, baimenik ez duten pertsonak 

sar ez daitezen. Zuzendaritzak bere karguagatik eskura duen isilpeko informazio oro 
ezin izango da Federazioaren eremutik kanpo erabili, baldin eta horrek interes 
sozialerako ondorio kaltegarriak izan baditzake. Beraz, Federazioak indarrean 
dagoen araudia errespetatuko du, eta hauek joko ditu erabilera pribatuko edo 
konfidentzialeko informazio moduan: 

 
• Zuzendarien, lehendakariaren eta hainbat estamenturen datu pertsonalak 

• Langileen datu pertsonalak  

• Kirolarien informazio pertsonal eta medikoa 

• Kirolarien federazio lizentziak 

• Lehiaketak antolatzeko metodoak 

• Erakunde laguntzaileekin egindako akordioak 

• Kontratuak hirugarrenekin 

 
3- Datu pertsonalen eskaera eta tratamendua, beraz, Federazioaren ohiko 

jarduerarako eta aplikatu beharreko araudia unean-unean betetzeko ezinbestekoa 
den informaziora mugatuko dira. 
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4- Federazioko langile guztiek, beren jarduera profesionala dela-eta datu pertsonalak 

dituzten fitxategietara zuzenean sartzeko aukera badute, horiei buruzko erabateko 
konfidentzialtasuna gorde behar dute, Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide 
Digitalak Bermatzeko 3/2018 Lege Organikoan eta 2016/679 (EB) Erregelamenduan 
ezarritakoaren arabera. 

 
5- Beren karguagatik edo jardueragatik afiliatuen, beste langile batzuen edo 

merkataritza erakundeen informazio pribatua edo konfidentziala eskura duten 
GFFko zuzendari eta langileek horiei buruzko konfidentzialtasuna gordeko dute, 
indarrean dagoen araudia betez, eta informazio hori modu arduratsuan eta etikoan 
erabiliko dute.  

 
6- Gainera, behar diren neurriak hartuko dira izaera pertsonaleko datuen 

konfidentzialtasuna babesteko, eta  baita datuen tratamendua eta datuak 
eskuratzeko, zuzentzeko, aurka egiteko, tratamendua mugatzeko, ezabatzeko eta 
eramateko eskubideak modu murriztailean tratatuko direla bermatzeko ere. Hala: 

 
• Behar-beharrezkoak diren datu pertsonalak gordeko dira. 

 
• Datu pertsonalen tratamendu informatikoa datuen segurtasuna, egiazkotasuna 

eta zehaztasuna bermatzeko moduan egingo da, eta pertsonen intimitaterako 
eskubidea zainduko da, indarrean dagoen araudian ezarritakoa betetzeko. 

 
• Datu pertsonaletarako sarbidea izango dute soil-soilik beren karguagatik 

horretarako baimena duten pertsonek. 

 
g) Balio eta printzipio etikoen babesa 

 
Entitatea arautuko duten balio eta printzipio etikoak babestuko dira, eta GFFko kide 
guztiek legea eta jardunbide profesional egokiak errespetatuz lan egiten dutela 
bermatuko da. 
 

h) Kirol jarduera, jolas garbia eta balio soziologiko eta moralak bultzatzea 
sustatuko da 

 
Joko garbia, kiroltasuna eta arau batzuk errespetatzea dira lehiaketen oinarria, eta 
oinarri hori edozein preziotan lortutako arrakastaren baldintzapean geratzen da.  
 
Berariaz debekatuta daude lehiaketen ohiko garapena eta emaitza aldatzeko 
jarduerak. 
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i) Konpromisoa segurtasunarekin eta osasunarekin, lanean zein kirolean 
 
GFFk konpromisoa du lantokian segurtasuna eta osasuna babesteko dagozkion legeak 
eta erregelamenduak betetzeko, eta, horretarako, bere langileen osasuna eta 
segurtasuna sustatu eta babestuko ditu. 
 
GFFk konpromisoa du lan giro segurua bermatzeko, eta Federazioarekin harremana 
dutenei zerbitzurik onena eskaintzeko eta horri eusteko. 
 
Jarduera fisikoa eta kirola sustatuko dira, herritarren garapenerako eta ongizaterako 
elementuak direnez gero; bereziki, osasun fisikoari eta mentalari eta bizi kalitatearen 
hobekuntzari egiten dioten ekarpenagatik.  
 

j) Konpromisoa ingurumenarekin 
 

GFFk konpromisoa hartzen du bere jarduera gauzatzean ingurumenari ahalik eta kalte 
gutxien egiteko, eta, ahal den neurrian, jarduerak ingurumenean izan dezakeen eragin 
negatiboa murrizteko. 
 
Ezinbestekoa izango da Federazioaren instalazioak txukun eta garbi edukitzea, bai eta 
sor ditzakegun hondakinak murriztea eta behar bezala kudeatzea ere. 
 

k)  Integritatea jarduera guztietan 
 
Ezin izango da onartu langileen eta zuzendaritza taldearen artean interes gatazkarik 
egotea. Jarduera eremu bakoitzean hartzen diren erabakiek baliozko irizpide 
profesionalen araberakoak izan beharko dute, eta ez interes pertsonalen edo 
familiarren araberakoak, non norbanakoaren onura bilatzen den. 
 

 

5- ZUZENDARIEN ESKUBIDEAK ETA BETEBEHARRAK 
 
Federazioaren barruko jardunbide egokiak etengabeak izango dira kide guztien 
portaeran, batez ere zuzendarien jokabidean, beren karguagatik duten garrantziagatik 
eta erantzukizunagatik. Horregatik, Gobernu Onaren Kode honetan azaldutako 
printzipioez eta jokabideez gain, hauek ere izango dira: 
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a) Zuzendarien eskubideak: 
 
 Organoaren bilkuretara deitzea, bileretara joatea, eztabaidetan parte hartzea, 
beren iritzia askatasunez adieraztea eta botoa emateko eskubidea gauzatzea, eta, hala 
nahi izanez gero, emandako boto arrazoitua agerraraztea. 
 
 Betetzen duten karguari edo eginkizunari dagozkion zereginetan esku hartzea, 
parte hartzen duten organoari dagokion kudeaketan lagunduz. 
 
 Parte hartzen duten organoaren bilkuretako akten edukia ezagutzea. 
 
 Beren federazioko zuzendaritza organoetan parte hartzeko behar duten 
informazioa eta dokumentazioa izatea. 
 
 Esleitzen zaizkien funtzioak behar bezala betetzeko behar diren baliabide 
materialak modu iraunkorrean jasotzea. 
 
 Federazioaren estatutu edo erregelamendu arauetan aurreikusitako beste edozein. 
 
b) Zuzendarien betebeharrak: 
 
 Leialki jardutea eta beren eginkizunak behar bezala betetzea, adostutako 
eztabaidak isilpean gordez, baita beren funtzioak edo karguak utzi ondoren ere. 
 
 Beren betebeharrak ahalik eta profesionaltasun eta ardura handienarekin betetzea, 
eta une oro Federazioaren estatutuen helburuak betetzea. 
 
 Eskura jarritako baliabideak zuzen eta behar bezala erabiltzea. 
 
 Ematen zaizkien funtzioak betetzea, aldez aurretik horiek onartuta. 
 
 Kontratuetan, hitzarmenetan edo beste lege dokumentu batzuetan aurreikusi 
gabeko edozein ordain mota baztertzea. 
 
 Organo eskudunek hartutako erabakiak eta ebazpenak betetzea. 
 Behar den informazioa eta dokumentazioa ematea beren karguan ordezkatuko 
dituztenei. 
 
 Aurreikusitako bileretan parte hartzea, ezinbesteko kasuetan izan ezik. 
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 Interes pertsonalak dituzten gaiei eragiten dieten eztabaidetan ez parte hartzea. 
Interes pertsonala dagoela ulertuko da gaiak bere familiako kide bati eragiten dionean, 
odol ahaidetasuneko edo ezkontza ahaidetasuneko laugarren mailara arte, edo 
zuzendaritza kargua duen edo partaidetza garrantzitsua duen sozietate, entitate eta 
organismo bati eragiten dionean. 
 
 Bileretara joatea, ezinbesteko arrazoiek eragotzi ezean. 
 
 Federazioak onartzen duen Gobernu Onaren Kodea betetzea. 
 
 Jarduera ustel edo iruzurtiren baten edozein zantzu edo susmo izanez gero, 
dagokion erakundeari jakinaraztea. 
 
 Federazioaren estatutu edo erregelamendu arauetan aurreikusitako beste edozein. 
 
 
c) Zuzendaritzako langileen jokabide arauak: 
 
Ezin izango dute, inola ere: 
 
 Kirol erakundeak ondasunak eta zerbitzuak kontratatuz gero, hirugarren pertsonen 
edo erakundeen komisioak, bidaien ordainketak edo antzeko onurak jaso. 
 
 Pizgarriak jaso, kirol edo ekonomia helburuak lortzeko, salbu eta Batzar Nagusiak 
aldez aurretik onartzen badu eta kirol arloan eskumena duen organoari jakinarazten 
bazaio. 
 
 Bere enpresen bidez edo hirugarrenen izenean, kirol erakundearekin berarekin 
kontratuak egitea, salbu eta aldez aurretik Zuzendaritza Batzordearen hiru laurdenak 
onartzen badu arrazoiak azaltzen dituen txostena aurkeztuta. Autokontrataziorako 
debeku horrek eragina izango du ezkontideen, antzeko bizikidetza harreman batekin 
lotutako pertsonen eta haien ondorengoen edo aurrekoen eta laugarren mailarainoko 
senideen enpresetan. 
 
 Federazioaren ondarea erabiltzea edo bertan duen posizioaz baliatzea, ondare 
abantaila lortzeko. 
 
 Federazioaren estatutu edo erregelamendu arauetan aurreikusitako beste edozein 
debeku. 
 
 
d) Gobernu eta ordezkaritza organoen erantzukizuna: 
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Antolamendu juridikoak oro har ezartzen dituen erantzukizun penal, zibil eta 
administratiboak alde batera utzita, federazioetako organoetako kideak dira eurak 
parte diren organoek egindako ekintzen, ebazpenen edo hartutako erabakien 
berariazko erantzule. Salbuespenak izango dira aurkako botoa eman izana edo 
abstenitu izana eta, betiere, beren botoaren arrazoia aktan berariaz jasota utzita. 
Era berean, erantzukizuna izango dute, kirol legerian, dekretu honetan edo 
federazioen erregelamenduetan aurreikusitako baldintzetan, baldin eta kirol 
diziplinako araubidean aurreikusitako organoen erabakiak, hauteskunde arauak edo 
hutsegiteen batzordeak aurreikusitakoak betetzen ez badituzte. 
 

6- DATUAK BABESTEKO POLITIKA (DBLO) 
 
GFFk, izaera pertsonaleko datuen segurtasuna eta interesdunen pribatutasuna 
bermatzeko, prozesuak eta sistemak egokitzeko, arriskuak ebaluatzeko eta bete 
beharreko dokumentazioa osatzeko, datuak babesteko legeria eta pribatutasuna 
ebaluatzeko prozesuak egin ditu. 
 
GFFk bere zuzendarien eta langileen eskura dagoen dokumentazioa du, eta datu 
pertsonaletarako sarbidea dutenek nahitaez bete beharreko barne arau guztiak 
jasotzen ditu. 
 
GFFk, gutxienez 4 urtean behin, kanpoko auditoria bat egingo du, DBLOa betetzen dela 
egiaztatzeko. 
 
GFFk Datuak Babesteko Ordezkari bat (DBO) izendatu du, araudi horren arabera, eta 
araudi hori betetzen dela zainduko du. Horretarako, aldizka ikuskapenak egingo ditu 
prozedura horiek betetzen direla egiaztatzeko, eta dagokion kontrol orria beteko du.  
 

7- USTELKERIAREN AURKAKO POLITIKA 
 
1- Politika hau izatea beharrezkoa da, iruzurrezko ekintzak prebenitzeko, detektatzeko 

eta zigortzeko neurriak zehazteko, bai eta zuzendarien edo langileen onura 
ekonomikorako edo beste mota bateko onurarako GFFren baliabideak 
erabiltzeagatik ezarri beharreko neurriak zehazteko ere. 

 
2- GFFko zuzendariek edo langileek, Federazioko funtzioak betetzean edo horiek 

tarteko, ezin izango diote GFFko diru edo balio ondasunik eskaini, eman, agindu edo 
baimendu GFFko ezein funtzionario publiko, alderdi politiko, ordezkari edo kargu 
politiko bateko hautagairi, GFFren negozio edo mesede, interes edo abantailaren 
bat eman, lortu edo kontserbatzeko asmoz, helburu hauekin:  

 
a) Eragina izatea hartzailearen egintzan edo izendapenean, bere karguan aritzean.  
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b) Hartzailea, edozein modutan, egintzaz edo ez-egitez, bere lege betebeharrak ez 

betetzea dakarren jarduerara bultzatzea.  
 

c) Erakunde politiko, nazional, autonomiko, lokal edo enpresa publikoen 
erabakiak hartzean beraiek daukaten eragina erabiltzea, horien edozein erabaki 
aldatzeko.  

 
d) Era berean, espresuki debekatuta dituzte jokabide horiek erakunde pribatuekin, 

haien ordezkariekin edo langileekin, legez kanpoko abantaila edo mesederen 
bat lortzeko, Federazioaren fondoak erabiliz.  

 
e) Debekatuta dago ordaintzeko eskaintza edo promesa egitea, baita hori 

gauzatzen ez bada ere.  
 

f) Debekatuta dago topaketak egitean edo apustuak egitean legez kanpoko 
emaitza lortzeko joera duen jokabide oro. 
 

3- Gastu guztiak enpresaren kontabilitatean erregistratuko dira, aplikatzekoa den 
araudiak eskatzen duen xehetasun mailarekin.  

 
4- Ordainketa guztiak GFFri bidalitako fakturaren aurka egingo dira, eta arduradun 

eskudunak baimenduko ditu. 
 

5- Ez da ordainketarik egingo administrazio kudeaketak arintzeko, ez eta baimenak, 
lizentziak, baimenak edo antzekoak irregularki lortzeko ere. 

 
6- GFFk bere jardueraren liburuak, erregistroak eta kontuak erregimen erabat 

gardenean sortu eta mantenduko ditu, eta horiek behar bezala betetzen direla 
ziurtatzeko barne kontrolak egingo ditu. 

 
7- Arau honetan xedatutakoa betetzen ez duten zuzendariek eta langileek zehapenak 

jaso ahal izango dituzte, eta, gainera, kargua kendu edo lan kontratua deuseztatu 
ahal izango zaie, eta agintariei salaketa jarri, dagozkion ekintza judizialak egin 
ditzaten. 

 
8- Entitate honetako zuzendari edo langile orok politika bete ez dela jakinez gero, 

ahalik eta lasterren jakinarazi beharko dio goragoko mailakoari. 
 
 

8- GFF-REN ARRETA ETA OPARI POLITIKA 
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Atal honetan, GFFko langileen, laguntzaileen, boluntarioen edo administrazio 
organoetako kideen baliabideak onura pribaturako erabiltzea prebenitzeko, hori 
detektatzeko eta, hala badagokio, zigortzeko beharrezko neurriak zehaztu nahi dira.  
 
Era berean, GFFren jarduera eta administrazio publikoekiko, bezeroekiko, 
babesleekiko, hornitzaileekiko, kontratistekiko eta gainerako interes taldeekiko 
harremana arautzeko zintzotasun, soiltasun, zuhurtzia, gardentasun eta errespetu 
printzipioak zaindu nahi dira.  
 
GFFko langile, laguntzaile, zuzendari eta administrazio organoetako kide guztiei aplika 
dakieke. GFFk edo haren izenean egindako banakako eta/edo baterako ekintzei 
dagokie. 
 
Politika honek deskribatzen ditu GFFkoak ez diren hirugarrenentzako, bezeroentzako, 
babesleentzako edo solaskide ekonomikoentzako ekitaldi, aisialdi, bazkari eta oparien 
arloan arreta eman edo onartzeko irizpideek bete behar dituzten muga onargarriak.  
 
Politika hau aplikatzeko, derrigortuta dagoenaren beraren jokabideak izan behar du 
abiapuntu, eta, beraz, opariak edo bere ustez hirugarren batek ematen dion edozein 
erraztasun mota baztertu behar ditu, baldin eta horrek bere jarduera profesionalaren 
independentziari eta integritateari eragin badiezaioke edo interes gatazka ekar 
badezake. 
 
Hartzaileak bere posizioaren abantaila har dezan bultzatzeko egiten den ordainketa, 
opari, eskaintza, gonbidapen edo promesa oro debekatuta dago politika honen 
barruan,  derrigortuta dagoena nola hartzailea hala ematen duena izanda ere. 
 
Batzuetan, opariren bati uko egiteak zailtasunak ekar ditzake edo eragina izan dezake 
harreman onetan. Beraz, hartzaileak oparia jaso izanaren berri eman behar dio beti 
Arloko arduradunari, jasotako edo eskainitako arretaren edo opariaren zenbatekoa eta 
garrantzia edozein dela ere. Kanpoan utziko dira ohiko jardunean kortesiazko ekintza 
huts gisa ulertzen diren opariak. 
 
GFFk ez ditu ez onartu ez eman behar hauek:  
 
• Eskudirua eta baliokidea eskudirutan. 
• Ekarpenak alderdi politikoei.  
• GFFren printzipio etikoak urra ditzaketen opariak.  
 
GFFk honako hauek onartu edo eman ahal izango ditu:  
 
• Oparia: hirugarrenek sozietateko langile edo laguntzaileren bati emandako edozein 
arreta edo opari, edo horiek hirugarrenei emandakoa, betiere zuzeneko 
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arduradunaren aldez aurreko baimenarekin (adibidez, opari instituzionalak, kanpo 
harremanetako opariak, partidetarako sarrerak, etab.).  
 
• Sustapenerako materiala: ez da oparitzat hartuko berdin askoren artean bakarra den 
eta asko banatzen den eta balio unitario txikia duen artikulurik (adibidez, boligrafoak, 
egutegiak, sustapenerako materialak, GFFren logoarekin grabatutako artikuluak).  
 

9- EROSKETA ETA KONTRATAZIO POLITIKA 
 
Politika hau GFFren kontura egindako erosketa eta kontratazio guztietan aplikatzen da. 
 
Erosketa politika funtsezko printzipio hauetan oinarritzen da:  
 
• Arriskuen kultura sustatzea eta enpresa kultura etiko eta zintzoa garatzea erakunde 
osoan, zuzendari eta langile guztien jokabide profesionalari eta etikoki arduratsua den 
jokabideari eusteko, barne araubide eta gobernu onaren araudia zorroztasunez 
aplikatuta.  
 
• Behar diren mekanismoak ezartzea, erosteko erabakiek beti oreka berma dezaten 
hornitzailearen egokitasun teknikoaren, kalitatearen, prezioaren eta kalifikazioaren 
artean, balioa emateko oinarrizko baldintza gisa.  
 
• Hornitzaileak hautatzeko prozesuak ezartzea, objektibotasun, inpartzialtasun eta 
aukera berdintasun irizpideetara egokituta, une oro langileen profesionaltasuna eta 
GFFrekiko eta bere kideekiko leialtasuna ziurtatzeko, norberaren edo hirugarrenen 
interesak edozein direla ere.  
 
• Hornitzaileekiko harremanetarako politika sustatzea, enpresa etikaren eta 
gardentasunaren printzipioetan oinarrituta, eta etengabeko hobekuntza eta 
elkarrekiko onura bilatzen saiatzea. 
 
Hona hemen erosketa prozedura: 
 
• Erosketa arduradunak edo erabiltzaileak, premia bat hautematen duenean, bere 
arduradunari baimena eskatuko dio hura izapidetzeko. 
 
• Baimen hori lortu ondoren eta erosteko beharra 5.000 eurotik gorakoa bada, 3 
eskaintza eskatuko dizkie hornitzaileei, eta azken aukeraketaren erabakia 
dokumentuan jasoko du. 
 
• Kasu jakin batzuetan, eskaintza bakarrarekin hartu ahal izango da erabakia, 
salbuespeneko baldintzak kontuan hartuta eta arduradunaren baimenarekin. 
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• Eskaintza onartu ondoren, eskaera/kontratu baten bidez formalizatuko da. 
 
• Eskaera/zerbitzu hori jasotzen denean, kontabilitate sailak aztertuko du: faktura 
bateratu, eta hitzartutako moduan erregistratu eta ordaindu beharko du. 
 
 

10- INTERES GATAZKA 
 
1 - GFFko langile, zuzendari edo administrazio organoetako kide batek ere ez du egin 
behar, GFFn egindako lanarekin batera, bere jarduerak garatzeko edo bere 
erantzukizunak bere gain hartzeko gaitasunean eragin dezakeen bestelako lanik.  
 
2 - Era berean, ezin izango ditu instalazioak, materiala, isilpeko informazioa edo beste 
edozein baliabide erabili kanpoko lanean, ez eta jarduera pertsonaletan ere.  
 
3 - Baldin eta GFFrekin zerikusia duen pertsona batek bezero, babesle edo beste 
hirugarren batekin duen harremanak eragina izan badezake haren erabakiak hartzeko 
orduan, harreman hori dagoela jakinaraziko da, hartu beharreko neurriak zehaztu ahal 
izateko, besteak beste, langilea jarduera puntual horretatik bereizi ahal izateko. 
 
Arau hori aplikatuko da, nola GFFko langileak harreman pertsonal edo familiarra 
daukan hirugarrenarekin edozein transakzio edo merkataritza harreman mota egiten 
badu, hala hirugarrenak bere taldean senide edo hurbileko bat badauka, zeinak, aldi 
berean, harreman pertsonala duen GFFko langileren batekin. Ez da kontratatuko 
zuzendariekin edo langileekin laugarren mailara arte lotutako enpresekin. 
 
4.- Ez du Federazioaren jabetza edo informazioa erabili behar, ezta bertan duen 
posizioa ere, bere buruarentzat, senideentzat edo hurbilekoentzat irabaziak lortzeko. 
 
5.- Ez da negozio pertsonalik egingo, eta ez da langileak edo zuzendariak Federazioan 
duen posizio edo eraginari esker sortutako negozio aukerarik baliatuko. 
 
Langile edo zuzendari batek interes gatazkarik antzemanez gero, Federazioari 
jakinarazi beharko dio. 
 
Interes gatazkako egoeraren bat sortuz gero, edozein ekintza geldiaraziko da, gatazkan 
dagoen pertsona hortik bereiziz, egoera argitu arte.  
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11- BALIABIDE TEKNOLOGIKOEN ERABILERA 
 
GFFren informazio eta komunikazio teknologien baliabideak (IKT baliabideak) 
erabiltzeak, bere aplikazio ofimatikoekin eta bertan instalatutako tresnekin -ekipo 
telematikoak eta informatikoak barne-, bai eta sare korporatibora eta lotutako 
zerbitzuetara sartzeko moduak ere, erabileraren inguruko neurriak definitzea eskatzen 
du, eta horien kontrola ere bai. 
 
Horregatik, honako premia hauei erantzuteko mekanismoak eduki nahi ditugu:  
 

• GFFren datu sarera bakarrik baimendutako langileak sartzen direla bermatzea.  
 

• GFFren sistema informatikoak babestea.  
 

• IKT baliabideak legez kanpo erabiltzeagatik GFFra erator daitezkeen 
erantzukizun administratibo, zibil eta penalak prebenitzea.  
 

• GFFren edo harekin lotutako edozein hirugarrenen jabetzako informazioaren 
integritatea, erabilgarritasuna eta konfidentzialtasuna zaintzea. 
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