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#HurtadoTopaketa: PARTE HARTZEKO OINARRIAK 

 

 

Topaketak antolatzen dituen erakundea 

 

Irekia (Gobernu Irekia) arduratzen da topaketak antolatzeaz eta egiteaz. Irekiaren 

helburua da Eusko Jaurlaritzaren jarduerari buruz informazioa ematea, herritarrek modu 

aktiboan eta irekian parte har dezaten. 

 

Topaketak 

 

Topaketen helburua da Administrazioaren eta Euskal Autonomia Erkidegoko 

herritarren arteko topagune bat eskaintzea. Topaketa digital horien bidez, zeinetan 

Eusko Jaurlaritzako Gobernu Irekiaren taldeak parte hartzen duen, gizarteak egindako 

galdera eta kontsulta guztiei erantzun nahi zaie.  

 

Datak eta faseak 

 
Topaketak honako fase eta data hauek ditu: 

 

 Galderen fasea: 2023ko otsailaren 28tik martxoaren 13ra. Epe horretan, 

herritarrek gehien kezkatzen dituzten galderak egin ahal izango dituzte Irekiaren 

webgunearen eta haren kanal sozialen bidez –Facebook, Twitter eta Instagram. 

 Bozketa-fasea: 2023ko martxoaren 14tik 22ra. Galderen bozketa Irekiaren 

webgunearen bidez. 

 Irekia-Gobernu Irekiak egingo du jasotako galderen hautaketa: 2023ko 

martxoaren 25etik 30era. 

 Ondorioen fasea: 2023ko martxoaren 25etik 30era. Hautatutako 20 galderak 

argitaratuko dira. 

 Topaketa ematea: 2023ko martxoaren 30a. 

 Hautatu gabeko galderen erantzunak argitaratzea: 2023ko apirilaren 5a. 

 

Parte hartzea 

 
1. Galderen fasean parte hartzeko mekanika: 

 

 Galderak egiteko bi aukera egongo dira: 
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1. Irekia-Gobernu Irekiaren sare sozialen profilen bidez: Facebook, Twitter eta 

Instagram, #HurtadoTopaketa traola erabiliz. 

 

2. Irekia-Gobernu Irekia webgunearen bidez. Horretarako, Irekia-Gobernu 

Irekiaren webgunean kontu bat sortu behar da, formularioa osatuz, eta sare 

sozialen bidez konektatu edo, aurretik kontu bat sortu bada (emaila eta 

sartzeko pasahitza), saioa hasi. 

 Irekia – Gobernu Irekiak proposatutako gai-multzoak kontuan hartuta galdera edo 

galderak egitea. 

 

 Galdera edo galderak egin ondoren, bildu eta moderazio- eta baliozkotze-zerrenda 

batera pasatuko dira, onartu aurretik, Irekia-Gobernu Irekiaren webgunean 

argitaratzeko eta ondoren bozkatu ahal izateko. 

 

2. Bozketa fasean parte hartzeko mekanika 

 

Galderak bozkatzeko prozesua Irekia-Gobernu Irekia webguneak soilik egingo da: 

 

 Irekia-Gobernu Irekiaren webgunean kontu bat sortu behar da, formularioa 

betez, sare sozialen bidez konektatuz edo saioa hasiz, aldez aurretik sortutako 

kontu bat izanez gero (posta elektronikoa eta sartzeko pasahitza). Urrats hori 

egitea nahitaezkoa da galderen fasean eta bozketaren fasean.  

 

 Gai-multzo guztein artean interesgarrientzat edo garrantzitsuentzat jotzen 

dituzun galderen aldeko botoa eman. 

  

 Galdera bera behin bakarrik bozkatu ahal izango da. 

 

 

Baldintzak eta betekizunak 

 
1. Parte-hartzaileak: 

 

Baldintzak betetzen dituen edozein herritarrek parte hartu ahal izango du ekimenean 

(galderen fasea eta bozketa-fasea). 

 

 

2. Galderak bidaltzeko baldintzak: 

 

 Galderak gai-multzo berean edo gai-multzo desberdinetan egin daitezke. 

Galderen fasean zehar parte hartu ahal izango da (hainbat egunetan), galderen 

fasea itxi arte. 

 Galderak bi hizkuntza ofizialetan egin daitezke: euskaraz eta gaztelaniaz. 
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 "Beste gai batzuk" atalean, proposatutako gai-multzoekin lotuta ez dauden 

galderak sar daitezke.  

 

 Irekiak badu iruzkinak moderatzeko sistema bat, erabilera-baldintzak urratzen 

dituzten iruzkinak/edukiak ez argitaratzeko. Hori dela eta, egindako galderak ez 

dira jendaurrean jarriko onartuak izan arte.  

Sare sozialetatik: 
 

o Facebook, Twitter eta Instagramen parte har daiteke #HurtadoTopaketa 

traola erabiliz. Gobernu Irekiaren Zuzendaritzak jasotako galderak 

Irekiaren webgunean jarriko ditu bozkatzeko. 

o Galdera sare sozialean erabilitako izenarekin/ezizenarekin identifikatuko 

da. 

 
Irekiaren webgunetik 

 

o Irekiaren webgunean kontu bat sortzea edo, kontu bat sortuta badago, saioa 

hastea. 

o Posible da izenarekin edo modu anonimoan parte hartzea. Galderak modu 

anonimoan argitaratzeko, «Parte hartu modu anonimoan» laukia aktibatu 

behar da. (Irekiak beti jakingo du parte hartzen duen pertsona nor den). 

 

3. Bozketak bidaltzeko baldintzak:  

 

 Irekiaren webgunean erregistratzea kontu bat sortuz, edo erregistratzea 

Facebook edo Twitter bidez. 

 Galdera bakoitzeko boto bakarra balio du. 

 Ekimen osoan zehar parte har daiteke interesgarritzat jotzen diren galdera 

guztiak bozkatuz. Hau da, parte har daiteke bloke tematiko bereko galderak 

edo gai-multzo desberdinetako galderak bozkatuz eta bozketa-fasean zehar 

(hainbat egunetan), fasea itxi arte. 

 Bozketa-fasean, emandako botoa aldatu eta beste galdera bat bozkatu daiteke. 

4. Baldintza orokorrak  

 Irekia – Gobernu Irekitik gogorazi behar diegu parte hartzen duten herritar 

guztiei errespetuz jokatu behar dutela gainerako erabiltzaileekin, erakundeekin, 

enpresekin edo pertsona publikoekin komunikatzerakoan.  

 

 Izan ere, Irekia – Gobernu Irekiak agresibotzat edo iraingarritzat jotzen duen 

edozein galdera ez da kontuan hartuko eta ez da argitaratuko, ezta Irekia – 

Gobernu Irekiak erabiltzeko baldintzak urratzen dituzten iruzkinak/edukiak 

ere.  

https://www.irekia.euskadi.eus/es/site/page/tos
https://www.irekia.euskadi.eus/es/site/page/tos
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 Topaketekin zerikusirik ez duten galdera guztiak ere ez dira argitaratuko.  

 

 Irekia – Gobernu Irekiak badu iruzkinak moderatzeko sistema bat, web-ataria 

erabiltzeko baldintzak urratzen dituzten iruzkinak/edukiak ez argitaratzeko.  

 

 Gobernu Irekiaren Zuzendaritzaren ulertuko du adingabe bat atarian sartzen 

den unetik, harern gurasoen, tutorearen edo legezko ordezkariaren baimena 

duelako seinale dela. 

 

5. Galderak hautatzea eta argitaratzea 
 

 Bozka gehien jaso dituzten 20 galderak aukeratuko dira. Horretarako, 

kontuan hartuko dira gai-multzo bakoitzeko boto gehien jaso dituzten 4 

galderak. Gai-multzo bakoitzean gutxienez galdera1  hautatuko da. 

 Galdera batek, hautatua izateko, boto bat izan beharko du gutxienez. 

 Antzeko galderarik izanez gero, boto gehien lortu duena aukeratuko da, eta 

bertan antzeko beste galdera batzuk biltzen saiatuko da. Horrela, bozketetan 

planteatutako beste gai batzuei buruzko galdera egin dezakegu Topaketan. 

 Topaketak emateko hautatu ez diren gainerako galderei artikulu batean 

erantzungo zaie, Irekia-Gobernu Irekiaren webgunean Topaketak eman 

ondoren. 

 

 

Emanaldia 

 

Topaketa 2023ko otsailaren 8an emango da, YouTubeko kanalaren, Facebookeko 

orriaren eta Irekia – Gobernu Irekiaren webgunearen bidez, eta 45 minututik ordubetera 

bitarte iraungo du. 

 

Topaketak ematen diren bitartean, herritarren hizkuntza-eskubideak bermatzen saiatzeko, 

galdera egin den hizkuntzan mantentzen saiatuko gara, baina betiere galderak bi 

hizkuntzetan ematen direla bermatuz, ahalik eta era parekatuenean. Horretarako, baliteke 

hautatutako galderetako batzuk beste hizkuntza koofizialera itzuli behar izatea. 

 

Datu pertsonalak 

 

Gobernu Irekiaren Zuzendaritzak datu pertsonalak babesteari buruzko araudia betetzen 

dela bermatzen du, eta, horretarako, pribatutasun-politika bat garatu du. Politika horretan, 

datu pertsonalak tratatzeko baimena eskatzen da, eta honako hauen berri ematen da: 

helburuak, biltzen diren datuen tipologia, dituen eskubideak eta Gobernu Irekiaren 

Zuzendaritzaren eta Datuak Babesteko Ordezkariaren harremanetarako informazioa. 

https://www.irekia.euskadi.eus/es/site/page/privacy
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Era berean, erantzukizun proaktiboaren, diseinuko pribatutasunaren eta, besterik adierazi 

ezean, Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorrean jasotako gainerako printzipioen 

premisari jarraikiz, Irekia atariak neurri tekniko eta antolakuntza-neurri egokiak aplikatu 

ditu segurtasun-maila egokia bermatzeko. Hala ere, erabiltzaileak jakin behar du 

interneteko segurtasun-neurriak ez direla saihestezinak. 

 


