
 
 
 
 
GAZTENPRESAk esplizituki eta irmoki adierazi nahi du «zero tolerantzia» duela 
delituzko egitateekin, horiek debekatu egiten dituela eta horien aurka dagoela. Era 
berean, erakundeari aplikatu beharreko zigor-arloko legeria betetzeko eskatzen du, eta 
betetze-kultura hori zabaldu eta gehitu nahi du fundazioaren helburuetara eta jarduera 
osora. 
 
GAZTENPRESAko pertsona guztiek, Patronatuko kideek eta plantillako langileek —finkoek 
eta, baleude, behin-behinekoek— nahitaez bete behar dituzte Politika honetako eta hari 
lotutako compliance penaleko kudeaketa-sistemako baldintzak, baita onartutako etika- 
eta jokabide-kodea eta dauden prebentzio-kontrolak eta -prozedurak ere. 
 
Halaber, honako hauei ere aplikatuko zaie Politika hau: gure negozio-bazkideei, 
onuradunei, hornitzaileei eta arrisku penala izan lezaketen jardueretan Gaztenpresarekin 
parte hartzen duten beste hirugarren batzuei (horrenbestez, behar bezala jakinaraziko 
zaie). 
 
Politika hau eta berau hedatzen duen Jokabide Kodea eskuragarri daude komunikazio 
publikoko kanaletan (https://gaztenpresa.org/eu/). 
 
Konpromiso honek erakundearen arrisku penalekiko esposizioa minimizatzeko aukera 
ematen digu, arrisku txikiak baino handiagoak direnak kudeatuz. Horrela, esparru egokia 
eskaintzen du ezarritako compliance penaleko helburuak zehazteko, berrikusteko eta 
lortzeko. 
 
Erakundeak compliance penalerako organo bat du, beharrezko baliabideez hornitua, 
ezarritako Betetze Penaleko Sistemaren eraginkortasuna diseinatzeaz, ezartzeaz, 
kudeatzeaz eta egiaztatzeaz arduratzen dena. Organo horrek ahalik eta gaitasun eta 
aginpiderik handiena du bere eginkizuna behar bezala betetzeko, eta sistemaren 
jarraipen eta kontrol egokia egiten du. Hortaz, helburuak lortzeko eta etengabe 
hobetzeko eraginkortasuna bermatzen du.  
 
Politika honen mende dauden pertsona guztiak politika betetzera behartuta daude, bai 
eta, hori ez ezik, ez-betetze edo arrisku penalaren susmagarri den edozein gertakariren 
edo jokabideren berri ematera ere. Horretarako, salaketa-kanal bat dago: kanal-
etico@gaztenpresa.org. Horren bidez, ez-betetzeen berri eman daiteke, baita arlo 
horretako edozein gairi buruzko kontsultak eta zalantzak ere. Kanal horren erabiltzaileek 
konfidentzialtasun osoko tratamendua jasoko dute, eta ezin izango dute errepresaliarik 
jasan fede onez erabiltzeagatik. Jasotako gaiak ezarritako prozeduraren arabera bideratu 
eta kudeatuko dira. 
 
Compliance penaleko politikaren edo sistemaren eskakizunak ez betetzeak barne- 
eta/edo kanpo-ondorioak izan ditzake, eta ondorio horiek gertaeren larritasunarekiko 
proportzionalak izango dira, hartzaile guztientzat berdinak. Bestalde, aplikatu beharreko 
araudia errespetatuko dute. 
 
Horrela jasota gera dadin, Arrasaten (Gipuzkoa) sinatu du, 2020ko abenduaren 1ean, 
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