Beartas Meán Sóisialta le haghaidh Údarás Craolacháin na hÉireann (an BAI)
Beartas Facebook
Cuirimid fáilte roimh ráitis agus idirghníomhaíochtaí ar Leathanach Facebook an BAI. Tabhair
faoi deara, áfach, le do thoil:
•
•
•

•

Bainfear aon ráitis/ábhair ionsaitheacha nó neamhoiriúnacha.
Déanfar daoine a fhágann ráitis ionsaitheacha nó neamhoiriúnacha go leanúnach a
bhlocáil.
Ní ghlacfar le ráitis a fhágtar ar an leathanach maidir le comhairliúcháin an BAI mar
aighneachtaí oifigiúla le haon chomhairliúchán. Beidh fáil i gcónaí ar shonraí faoi
conas aighneachtaí oifigiúla a dhéanamh ar chomhairliúcháin an BAI ar an láithreán
gréasáin seo.
Déanaimid monatóireacht ar Leathanach an BAI le linn na ngnáthuaireanta oibre (ó
Luan go hAoine), agus tugaimid faoi fhreagra a thabhairt ar aon ráitis nó fiosrúcháin ó
úsáideoirí laistigh de 24 uair an chloig.

Beartas Twitter
Má leanann tú an BAI ar Twitter (@BAItweets), féadfaidh tú súil a bheith agat le tvuíteanna a
chuimsíonn roinnt nó gach ceann de na nithe a leanas:
•
•
•
•
•

Preaseisiúintí ar chinntí ar ghearáin/chomhairliúcháin phoiblí.
Uasdátuithe ar scéim an Fuaim agus Fís II (Sound & Vision II).
Faisnéis ar imeachtaí agus cumhdach ócáideach imeachtaí.
Foláirimh faoi ábhar nua ar ár láithreán gréasáin.
Faisnéis phraiticiúil eile ar obair an BAI.

Ní hionann RTanna agus formhuinithe; má dhéanaimid RT ar rud éigin, déanaimid amhlaidh
mar gheall go mbraithimid go mbaineann leas féideartha leis dár lucht leanúna.
Daoine a Leanaimid
Má leanann tú sinne, ní gá dúinn tú féin a leanúint mar chúiteamh. Is amhlaidh atá seo chun
cabhrú lenár lucht leanúna cuntais eile Twitter a shainaithint atá á leanúint againn, ar nós
comhlachtaí eile rialála, asraonta meán agus cuntais lena mbaineann ábharthacht ar leith dár
lucht leanúna.
@Freagraí agus Teachtaireachtaí Díreacha
Cuirimid fáilte roimh aiseolas ónár lucht leanúna agus déanfaimid iarracht bheith páirteach sa
chomhrá, san áit is féidir. Ní bheimid in ann freagra ar leith a thabhairt ar gach teachtaireacht
a fhaighimid trí Twitter, áfach. Is é an bealach is fearr chun fiosrúchán a chur in iúl d’Údarás
Craolacháin na hÉireann ná trí ríomhphost a sheoladh chuig info@bai.ie.

Fáil
D’fhéadfadh nach mbeadh fáil ar Twitter ó am go ham agus ní ghlacaimid le haon fhreagracht
as easpa seirbhíse mar gheall ar aga neamhfhónaimh.

