
inniu, amárach, le chéile
RTÉ - idtiúin don ré nua

RTÉ Treoirlínte  
Meáin Shóisialta



Clár an Ábhair
Réamhrá   2
	 	 	 	 •	An	Chúis	atá	leis	na	Treoirlínte	seo	 2

	 	 	 	 •	Cad	atá	i	gceist	leis	na	Meáin	Shóisialta?	 2

	 	 	 	 •	Rangú	ar	Chineálacha	Cuntais		 2

	 	 	 	 •	Sárú	na	dTreoirlínte	 3

	 	 	 	 •	Dualgais	&	Srianta	 3	

	 	 	 	 •	Nós	Imeachta	Maidir	le	Nuashonrú	na	dTreoirlínte	 4

Cuid	1.		 	 	Cuntais	Oifigiúla	Meán	Sóisialta	le	Brandáil	 
RTÉ	a	Bhunú	agus	a	Choinneáil	ar	Bun	 		5

  	 	 1.1			Cúis	Eagarthóireachta	 5

	 	 	 	 1.2			Rólanna	agus	Cúraimí		 6

	 	 	 	 1.3			Modhnóireacht	 7

	 	 	 	 1.4			Brandáil	RTÉ		 8

	 	 	 	 1.5			Cuntas	Meán	Sóisialta	a	Chruthú		 9

	 	 	 	 1.6			Caidreamh		 9

	 	 	 	 1.7			Saincheistanna	Maidir	le	Cearta	&	Cead		 11

	 	 	 	 1.8			Bainistíocht	i	gCás	Géarchéime		 12

	 	 	 	 1.9			Straitéis	Fhoirceanta		 13

	 	 	 	 1.10	Nuachtlitreacha		 13

	 	 	 	 1.11	Fógraíocht		 13

	 	 	 	 1.12	Leanaí	&	Daoine	Óga		 14

	 	 	 	 1.13	Modhanna	Chun	Déileáil	le	Ciapadh/Trolláil	 14

	 	 	 	 1.14	Táirgí	a	Mholadh		 14

Cuid	2.		 	 Cuntais	Phearsanta	Fhostaithe	agus	 
	 	 	 Chonraitheoirí	RTÉ	ar	na	Meáin	Shóisialta	 	15

   	 2.1			Cad	atá	i	gceist	le	Cuntas	Croschineáil	Pearsanta	/	Cuntas	Pearsanta?	 15

	 	 	 	 2.2			Cuntas	Croschineáil	Pearsanta	(Aicme	3)	 15

	 	 	 	 2.3			Cuntas	Pearsanta	(Aicme	4)	 15

	 	 	 	 2.4			Úinéireacht	Ábhar	de	Chuid	RTÉ	ar	Chuntas	Pearsanta	 15

Cuid	3.		 	 Ardáin	Sheachtracha	Meán	Sóisialta	a	Úsáid	 17
   	 3.1			Bailiú	Faisnéise	&	Foinsí	Ábhair	 17

Aguisíní		 	 	 19
   	 Aguisín	1.Foirm	Cheadaithe	maidir	le	Cuntas	agus	Straitéis	Meán	Sóisialta,	Aicmí	1	agus	2	 19

	 	 	 	 Aguisín	2.Foirm	Cheadaithe	maidir	le	Cuntas	Meán	Sóisialta	Aicme	1,	2	nó	3	 25

	 	 	 	 Aguisín	3.Na	Meáin	Shóisialta	agus	do	Chlársa	 26

	 	 	 	 Aguisín	4.Brandáil	RTÉ	ar	Facebook	agus	Twitter	 27

Treoirlínte Meáin Shóisialta



1

Déan staidéar beag roimh  
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2 Treoirlínte Meáin Shóisialta

Ba	cheart	do	gach	ball	foirne	agus	do	gach	rannpháirtí	le	RTÉ	a	bheith	ar	an	
eolas	faoi	Threoirlínte	Meáin	Shóisialta	RTÉ	agus	cloígh	leo.	Ba	cheart	d’iriseoirí	
agus	do	phearsanra	eagarthóireachta	eile	a	bheith	cúramach	go	gcloífidh	siad	le	
hionracas	eagarthóireachta	RTÉ	in	aon	tuairim	nó	in	aon	phostáil	a	dhéanann	
siad	ar	láithreáin	mheáin	shóisialta,	fiú	más	cinn	phearsanta	nó	hibrideacha	iad.	
Déanann	tuairimí	nó	cáineadh	maidir	le	himeachtaí,	ceisteanna	nó	pearsana		poiblí,	
cinn	bhunaidh	nó	cinn	chóipeáilte/roinnte,	bíodh	siad	follasach	nó	intuigthe,	ar	
dhealraitheach	go	dtarraingíonn	siad	amhras	ar	neamhspleáchas	eagarthóireachta	
agus	neamhchlaontacht	eagarthóir	gairmiúil	de	chuid	RTÉ	nó	RTÉ	é	féin,	dochar	do	
leas	agus	freagracht	phoiblí	RTÉ	agus	níor	chóir	tabhairt	fúthu.	

Is	iontach	cumhachtach	iad	na	meáin	
shóisialta	agus	an	chraoltóireacht	le	
chéile.	Ligeann	na	meáin	shóisialta	
do	dhaoine	taitneamh	a	bhaint	as	an	
ábhar	craoltóireachta	ar	bhealaí	go	leor	
agus	ar	leibhéil	éagsúla.	Tá	siad	ina	
modh	caidrimh	idir	muid	féin	agus	an	
lucht	éisteachta	agus	féachana	agus	
is	féidir	le	pobail	nua	a	theacht	chun	
cinn	orthu,	pobal	a	mbíonn	ní	amháin	á	
gceangal	uilig	le	chéile:	RTÉ.

Tá	seasamh	chomh	mór	faoi	mheáin	
shóisialta	de	leithéid	Twitter	faoin	
tráth	seo	go	bhfuil	siad	dlisteanach	mar	
mheáin	le	scéalta	nuachta	a	fhoilsiú	ar	
dtús	orthu,	nó	chun	bunfhoinsí	ábhair	
a	chur	ar	fáil.	Is	gnáthchuid	den	saol	
príobháideach	agus	den	saol	poiblí	anois	
Twitter,	Facebook,	YouTube	etc.	Is	
mó	agus	is	minice	na	meáin	shóisialta	
in	úsáid	againn	féin	agus	ag	an	lucht	
féachana	agus	éisteachta	anois	mar	
mhodh	le	comhrá	le	cairde,	chun	plé	a	
dhéanamh	ar	stíleanna	maireachtála,	
agus	chun	ábhar	a	chur	sa	timpeall.	

Molann	RTÉ	don	lucht	foirne	agus	do	
chonraitheoirí	RTÉ	a	bheith	gníomhach	
ar	na	meáin	shóisialta	agus	dul	i	ngleic	
leo.	Is	é	atá	d'aidhm	leis	na	treoirlínte	
seo	treoir	stuama	a	chur	ar	fáil	maidir	
lena	n-úsáid.

Réimse	teicneolaíochta	is	ea	an	
t-idirlíon	a	mbíonn	athrú	tréan	faoi	
agus	ní	féidir	trácht	ar	gach	cás	a	
d’fhéadfadh	a	theacht	chun	cinn.	
Ina	ainneoin	sin,	ba	cheart	i	gcónaí	
déanamh	de	réir	na	bprionsabal	agus	
na	ngnás	a	leagtar	síos	sa	cháipéis	
seo.	Tá	de	fhreagracht	phearsanta	
ar	gach	duine	den	fhoireann	eolas	
iomlán	a	bheith	aige	nó	aici	ar	na	

treoirlínte	seo.	Is	dualgas	sin	faoin	
gconradh	oibre	agus	is	coinníoll	é	a	
bhfuil	bunriachtanas	leis	ó	thaobh	na	
gairmiúlachta	de.

Ó	tharla	go	dtugann	na	meáin	
shóisialta	agus	deiseanna	eile	ar	líne	
an	chumhacht	dúinn	ar	fad	tuairiscí,	
tuairimí,	agus	scéal	ár	saoil	a	fhoilsiú	
don	saol	mór,	tá	baint	againn	ar	fad	leis	
an	tionchar	atá	aige	sin	ar	mhisean	na	
Seirbhíse	Poiblí	ag	RTÉ.

An Chúis atá leis  
na Treoirlínte seo
Tá	i	gceist	go	gcuideodh	na	treoirlínte	
seo	le	fostaithe	agus	le	conraitheoirí	
RTÉ	bealach	a	dhéanamh	trí	
thimpeallacht	athraitheach	na	meán	
sóisialta.	De	réir	mar	a	thagann	cora	
nua	chun	cinn	sa	réimse	seo,	déanfar	
athbhreithniú	dá	réir	ar	na	treoirlínte.	

Má	tá	gné	ar	bith	de	na	treoirlínte	
seo,	mar	a	leagtar	amach	thíos,	nach	
dtuigeann	tú	go	hiomlán,	ba	cheart	duit	
labhairt	leis	an	mbainisteoir	líne	ar	an	
gcéad	dul	síos.	Féadfaidh	an	bainisteoir	
ansin,	más	cuí,	do	cheist	a	chur	faoi	
bhráid	duine	den	mheitheal	Acmhainní	
Daonna	nó	den	mheitheal	Cumarsáide	
a	thabharfaidh	soiléiriú	ar	gach	ceist.	
D'fhéadfadh	amanna	go	gcuirfí	do	
cheist	faoi	bhráid	shaineolaí	speisialta	
maidir	leis	na	meáin	shóisialta	taobh	
istigh	den	IBD.

Cad atá i gceist leis  
na Meáin Shóisialta?
Baineann	na	treoirlínte	seo	le	gach	
córas	de	na	meáin	shóisialta,	lena	
n-áirítear	iad	seo	a	leanas	(agus	
tuilleadh	nach	iad):	

•	Láithreáin	Líonraí	Sóisialta	
(Facebook,	Myspace,	LinkedIn)

•	Láithreáin	mhicreabhlagála	(Twitter)

•	Blaganna	(lena	n-áirítear	
blaganna	pearsanta	agus	blaganna	
comhlachtaí,	chomh	maith	le	freagraí	
a	chuirtear	ar	chóras	ar	bith	de	na	
meáin	shóisialta)

•	Láithreáin	chun	ábhar	Físe	agus	
Grianghrafadóireachta	a	chur	sa	
timpeall	(Flickr,	YouTube)

•	Fóraim	agus	Cláir	Phlé	(	Boards.ie,	
Google	Groups,	Yahoo!	Groups)

•	Ciclipéid	ar	líne	(Wikipedia,	
Sidewiki)

Rangú ar  
Chineálacha Cuntais
Rangaíonn	RTÉ	cuntais	de	réir	ceithre	
cinn	d'aicmí:

1.	Cuntas	Oifigiúil	Seirbhíse	 
(eg	@rtenews;	@rteradio1;	@rteplayer)

	 Cuntas	a	chuireann	RTÉ	ar	bun	
go	hoifigiúil	agus	a	ndéanann	RTÉ	
monatóireacht	agus	bainistíocht	air

2.	Cuntas	Oifigiúil	Cláir	 
(eg:	@drivetimerte;	@morning_
ireland)

	 Cuntas	do	chlár	faoi	leith	a	
chuireann	RTÉ	ar	bun	go	hoifigiúil	
agus	a	ndéanann	RTÉ	monatóireacht	
agus	bainistíocht	air	

Réamhrá
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3. Cuntas Croschineáil 
d'Úsáid Phearsanta ag Ball 
Foirne Craoltóireachta/
Eagarthóireachta  
(eg:	@miriamocal,	@bryansixone)

	 Cuntas	pearsanta	atá	in	úsáid	
freisin	ag	láithreoir	nó	tuairisceoir	
craoltóireachta	nó	fostaí/conraitheoir	
eile	de	chuid	RTÉ	i	ndáil	le	cúrsaí	a	
bhaineann	leis	an	obair.	Ní	mór	don	
té	ag	a	bhfuil	cuntas	den	sórt	seo	
cloí	leis	na	treoirlínte	seo	i	ndáil	leis	
an	úsáid	uile	a	bhaintear	as	cuntas	
croschineáil	pearsanta,	an	úsáid	
phearsanta	agus	ghairmiúil	san	
áireamh	gan	teorainn	ná	eisceacht.

4.	Cuntas	Príobháideach	d'Úsáid	
Phearsanta

	 Cuntas	meán	sóisialta	arna	chur	
ar	bun	agus	arna	riar	ag	fostaí	
nó	conraitheoir	i	ndáil	le	cúrsaí	
pearsanta	agus	nach	bhfuil	d’ábhar	
air	a	cheanglaíonn	an	t-úsáideoir	le	
RTÉ	ach	fíorbheagán.	Ina	ainneoin	
sin,	tagann	na	cuntais	sin	faoi	scáth	
na	dtreoirlínte	seo	de	bhun	cheangal	
conartha	an	úinéara	le	RTÉ.	

Sárú na dTreoirlínte 
Tá	na	treoirlínte	seo	ina	gceangal	de	
réir	conartha	agus	is	cuid	iad	de	na	
téarmaí	agus	coinníollacha	fostaíochta	
agus/nó	conartha	le	RTÉ.	

Beidh	sárú	na	dtreoirlínte	seo	ina	ábhar	
araíonachta	maidir	le	fostaithe	agus	
faoi	réir	ag	na	gnáis	imeachta	maidir	
le	bearta	araíonachta.	D'fhéadfadh	go	
ndéanfaí	an	conradh	a	fhoirceannadh	
sa	chás	go	bhfaightear	gur	sháraigh	
conraitheoir	na	treoirlínte	seo.	

Dualgais agus Srianta
Tá	dualgas	orainn	go	léir	na	srianta	
atá	orainn,	inár	bhfostaithe	nó	inár	
gconraitheoirí	ag	RTÉ	dúinn,	a	
thuiscint	nuair	a	oibrítear,	a	ritear	nó	
a	úsáidtear	meáin	shóisialta	de	chineál	
amháin	nó	de	chineálacha	éagsúla	de	
na	haicmí	thuasluaite.	

Ní	mór	do	bhaill	foirne	agus	do	
chonraitheoirí	a	thabhairt	chun	aire	
nach	bhfuil	aon	difríocht	idir	foilsiú	
ar	na	meáin	shóisialta	agus	foilsiú	ar	
na	gnáthmheáin	thraidisiúnta	agus	
a	bheith	san	airdeall	faoin	mbaol	a	
bhainfeadh	le	foilsiú	ar	na	meáin	
shóisialta,	mar	shampla,	clúmhilleadh,	
tarcaisne	agus	príobháideacht	agus	
sárú	ar	chearta	maoine	intleachtúla	

(cóipcheart	agus	trádmharcanna	san	
áireamh).	Ba	cheart	don	lucht	foirne	
agus	do	chonraitheoirí	féachaint	ar	na	
cáipéisí	treorach	dlí	atá	ar	fáil	ar	an	
Hub	(http://hub.rte.ie/).

Ní	treoirlínte	maidir	leis	na	meáin	
shóisialta	iad	seo	is	ceart	a	léamh	
ar	leithligh.	Chun	tuiscint	níos	fearr	
a	fháil	ar	an	gcaoi	a	dtagann	na	
treoirlínte	seo	faoi	anáil	pholasaithe	
agus	threoirlínte	gaolmhara	eile,	
ba	cheart	d'fhostaithe	agus	do	
chonraitheoirí	eolas	a	bheith	acu	ar	
na	sleachta	cuí	as	na	cáipéisí	polasaí	a	
luaitear	ar	an	gcéad	leathanach	eile.	

@rte ar Twitter
RTÉ’s	organisational	account	is	@rte.	
Accounts	should	treat	this	account	as	the	
leader	consumer	engagement	account	
and	engage	proactively	with	the	account	
so	as	to	maximise	exposure.	For	services	
without	dedicated	Twitter	accounts,	the	
convention	when	referring	is	as	follows:	
“@rte	One”;	“@rte	Two”;	“@rte	Cor	na	
nOg”;	“@rte	Supporting	the	Arts”,	etc.

Tá seasamh chomh 
mór faoi mheáin 
shóisialta de leithéid 
Twitter faoin tráth 
seo go bhfuil siad 
dlisteanach mar 
mheáin le scéalta 
nuachta a fhoilsiú 
ar dtús orthu.
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Tá	mar	aidhm	leis	an	gcuntas	RTÉ	
agus	a	chuid	seirbhísí	go	léir	a	chur	
chun	cinn	i	raon	déimeagrafach	trí	
ábhar	nuachta	siamsaíochta,spóirt	agus	
stíl	bheatha	a	fhoilsiú	a	thiománfaidh	
an	léitheoir	ar	ais	chuig	na	cuntais	
seirbhíse	bunaidh	ar	Twitter.	Bainfidh	
gach	cuntas	tairbhe	as	cuntas	láidir	@
rte	agus	de	réir	mar	a	thiocfaidh	fás	ar	
an	gcuntas	sin,	beidh	cumas	suntasach	
aige	na	cuntais	níos	lú	de	chuid	RTÉ	
a	chur	chun	cinn.	Dá	bharr	sin,	ba	
chóir	do	gach	oibreoir	agus	riarthóir	
meáin	shóisialta	smaoineamh	ar	RTÉ	
i	gcónaí	agus	ba	chóir	go	mbeadh	RTÉ	
mar	chroílár	aon	straitéise	áitiúil	ar	
na	meáin	shóisialta.	Go	háirithe,	ba	
cheart	do	@rte	a	bheith	ar	an	bpáirtí	
tomhaltóra	gníomach	le	haghaidh	
comórtas,	dáileadh	ábhar	agus	
gníomhaíochtaí	ginearálta	cumarsáide	
margaíochta	nó	chur	chun	cinn.	
Foireann	lárnach	a	fheidhmíonn	an	
cuntas	agus	tá	siad	ar	fáil	chun	cabhrú	
le	haon	ábhar	nó	le	haon	chuntas	aicme	
1,	2	nó	3	a	chur	chun	cinn.

Do Gach Ball Den Fhoireann
Lámhleabhar Foirne RTÉ 
Tá	leagan	Gaeilge	agus	leagan	Béarla	
de	Lámhleabhar	foirne	RTÉ	ar	fáil	ar	
an	Hub.

Caibidil 7 Polasaithe agus Nósanna 
Imeachta, Roinn 6 - Bearta Pearsanta 
agus Bearta Poiblí Lucht Foirne RTÉ 
Rinneadh	an	roinn	seo	a	leasú	sa	
bhliain	2010	agus	is	féidir	teacht	ar	an	
leagan	leasaithe	ar	an	Hub.

Nóta:	Tugtar	treoir	i	Roinn	6	[fo-roinn	
4]	den	cháipéis	thuasluaite	faoi	Lucht	
Foirne	RTÉ	agus	Cúrsaí	Polaitíochta.

Cód RTÉ maidir le hIompar Gnó (2010)

Polasaí RTÉ maidir le  
Cosaint Leanaí 2013 
Rinneadh	an	polasaí	seo	a	leasú	i	mí	an	
Mheithimh	2013	agus	a	leagan	amach	
i	gcomhréir	lena	n-éilítear	faoi	"Tús	
Áite	do	Leanaí:	Treoir	Náisiúnta	um	
Chosaint	agus	Leas	Leanaí	2011”.
http://hub.rte.ie/wp-content/
uploads/2013/01/RT%C3%89-Child-
Protection-Policy-2013.pdf

Do Lucht Déanta  
Clár agus d'Iriseoirí 
Ba	cheart	don	lucht	déanta	clár	
agus	d'iriseoirí	cur	leis	an	eolas	ar	
na	treoirlínte	maidir	leis	na	meáin	
shóisialta	trí	na	cáipéisí	thíos	a	léamh.	

Treoirlínte Iriseoireachta RTÉ 

Caighdeáin agus Treoirlínte Clár RTÉ 

Tá na cáipéisí seo ar fad ar fail, i 
nGaeilge	agus	i	mBéarla,	ar	an	Hub.

Nós Imeachta maidir  
le Nuashonrú
Beidh	athbhreithniú	á	dhéanamh	ar	na	
treoirlínte	seo	de	réir	mar	is	gá	sin.	Tá	
an	cháipéis	ar	fáil	ar	an	Hub.	Is	é	an	
leagan	ar	líne	an	leagan	reatha	i	gcónaí	
agus	déanfar	aird	a	tharraingt	ar	
athruithe	a	chuirtear	air	le	míreanna	
nuachta	ar	The	Hub.

Tá na treoirlínte seo 
ina gceangal de réir 
conartha agus is cuid 
iad de na téarmaí 
agus coinníollacha 
fostaíochta agus/nó 
conartha le RTÉ.
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Baineann	an	chuid	seo	le	Cuntais	
Oifigiúla	Seirbhíse	(Aicme	1)	agus	
le	Cuntais	Oifigiúla	Cláir	(Aicme	2).	
Is	cuntais	iad	sin	arna	gcur	ar	bun	
agus	arna	mbainistiú	ag	RTÉ	d'fhonn	
seirbhís	nó	clár	a	chur	chun	tosaigh	
go	hiondúil.	Is	faoi	úinéireacht	RTÉ	
atá	cuntais	den	chineál	seo	(Aicmí	1	
&	2)	agus	an	t-ábhar	uile	a	ghabhann	
leis	an	gcuntas,	eadhon,	tá	an	t-ábhar,	
na	cairde	agus	an	lucht	leanúna	faoi	
úinéireacht	RTÉ.	Samplaí	den	chineál	
seo	is	ea	an	cuntas	twitter	@rtenews	
nó	leathanach	Facebook	an	RTÉ	Guide	
https://www.facebook.com/rteguide.

Comhthéacs 
An	rún	atá	leis	an	gcuid	seo	go	
gcuideofaí	le	Lucht	Foirne	agus	
le	conraitheoirí	RTÉ	caidreamh	a	
dhéanamh	leis	an	lucht	úsáide	ar	
láithreáin	ghréasáin	RTÉ	féin	agus	
le	cuntais	údaraithe	de	chuid	RTÉ	
ar	láithreáin	mheán	sóisialta	tríú	
páirtí.	Molann	RTÉ	do	gach	meitheal	
léiriúcháin	agus	do	sheirbhísí	
gaolmhara	smaoineamh	faoi	theacht	i	
láthair	ar	na	meáin	shóisialta.	

1.1 Cúis Eagarthóireachta
Ní	mór	forbairt	ar	na	meáin	shóisialta	
a	thabhairt	san	áireamh	mar	chuid	den	
phróiseas	coimisiúnaithe.	Ó	tharla	nach	
mar	a	chéile	dhá	chlár	ná	sraith	ar	bith,	
beidh	athrú	ar	an	leas	a	bhainfí	as	na	
meáin	shóisialta	ó	léiriúchán	go	chéile.	
Beidh	cláir	áirithe,	mar	gheall	ar	a	
gcineál,	nach	mbeidh	á	gcur	ar	an	bhfód	
ar	na	meáin	shóisialta	ar	aon	chor	nó	
ar	beag	a	thiocfaidh	siad	ar	an	bhfód.	
Ní	mór	cúis	dhlisteanach	cumarsáide	
a	bheith	ag	baint	le	cuntas	Oifigiúil	
Seirbhíse	nó	Cláir	(Aicmí	1	&	2)	agus	
sin	ag	teacht	le	misean	an	ardáin/an	
bhranda	(Féach Liosta Seiceála maidir 
le Straitéis agus Cuntas Meán Sóisialta 
– Aguisín 1).

Moltar go tréan go ndéantar gach 
beartaíocht	neamhfhoirmeálta	ar	
láithreáin tríú páirtí de leithéid 
Facebook	agus	ar	bhlaganna	a	phlé	
leis	na	bainisteoirí	lena	mbaineann	
d'fhonn	aon	bhaol	a	bheadh	i	gceist	
a mheas. 

•	Cén	cuspóir	eagarthóireachta	
atá	i	gceist?	Conas	a	thagann	
seo	leis	an	straitéis	ghinearálta	
eagarthóireachta	agus	margaíochta?

•	An	meallann	an	cuntas	meán	
sóisialta	dream	mórthábhachtach	
ó	thaobh	déimeagrafaíochta	de	
nach	bhfuiltear	ag	freastal	orthu	
cheana	féin	trí	RTÉ.ie?	An	é	seo	an	
cuntas	cuí	don	lucht	féachana	agus	
éisteachta	cuí?	

•	An	bhfuil	aon	ní	dá	shórt	ar	fáil	cheana	
féin?	Má	tá,	an	mbeadh	comhoibriú	le	
dream	atá	ar	an	láthair	cheana	níos	
fearr	don	phobal	agus	do	RTÉ?

•	Cén	dúthracht	atá	an	fhoireann	sásta	
a	chaitheamh	leis	an	gcuntas	meán	
sóisialta?	An	bhfuil	na	hacmhainní	
cuí	á	gcur	ar	fáil	chun	é	a	choinneáil	
ábhartha?	Cé	chomh	fada	agus	a	
bheidh	amhlaidh?

•	An	bhfuil	baol	mór	i	gceist	le	hábhar	
an	chuntais	meán	sóisialta	seo	
agatsa	[e.g.	cúrsaí	creidimh,	spóirt,	
polaitíochta,	etc.]?	Cén	saghas	
modhnóireachta	a	bheidh	ar	siúl	
ar	an	gcuntas	meán	sóisialta	agat?	
[Féach	Cuid	4	-	Modhnóireacht]

•	Cad	a	tharlóidh	don	lucht	leanúna	
ar	líne	nuair	a	thagann	deireadh	leis	
an	gclár?	[Féach	Cuid	11	–	Straitéis	
Fhoirceanta]

•	Conas	a	dhéanfar	dea-thoradh	ar	
an	mbeartaíocht	a	mheas?	Cé	na	
spriocanna	atá	i	gceist?

•	An	dócha	gur	fiú	an	tairbhe	a	
thiocfaidh	ón	gcuntas	meán	sóisialta	
an	infheistíocht	iomlán	ó	thaobh	ama	
agus	acmhainní?	

Tá	cuntasacht	fíor-riachtanach.	
Aontóidh	an	Bainisteoir	Líne/
Eagarthóir/Bainisteoir	Cumarsáide/
Bainisteoir	Margaíochta	(de	réir	mar	
is	cuí)	ar	riarthóir(í)	ainmnithe	meán	
sóisialta	maidir	le	Cuntas	Oifigiúil	
Seirbhíse	(Aicme	1)	nó	Cuntas	Oifigiúil	
Cláir	(Aicme	2),a	fheidhmeoidh	mar	
eagarthóir	agus	mar	mhodhnóir.	
Beidh	riarthóir	meán	sóisialta	ina	
chomhalta	den	mheitheal	ardáin	
/	eagarthóireachta	/	margaíochta	
a	bhaineann	le	hábhar.	Beidh	an	
riarthóir	freagrach	as	an	gcuntas	
a	choinneáil	ar	siúl,	ábhar	nua	a	
choinneáil	leis	agus	modhnóireacht	 
a	dhéanamh	air.	

Ní	mór	do	gach	riarthóir	meán	sóisialta	
eolas	a	chur	ar	na	cáipéisí	treorach	
faoin	dlí	atá	ar	fáil	ar	an	Hub	(http://
hub.rte.ie/).	Is	mar	a	chéile	foilsiú	ar	
na	meáin	shóisialta	agus	foilsiú	ar	
na	príomh-mheáin	sheanbhunaithe.	
Ba	chóir	gach	baol	a	mheas	go	
staidéarach	sula	ndéantar	foilsiú	ar	na	
meáin	shóisialta,	mar	shampla,	baol	
maidir	le	clúmhilleadh,	díspeagadh,	
príobháideacht	agus	sárú	ar	chearta	
maidir	le	maoin	intleachtúil	(e.g.	
cóipcheart/trádmharc).	

Tá na Cáipéisí Treorach 
Faoin Dlí ar Fáil Anseo:
Nóta Comhairle faoin Dlí – 
Clúmhilleadh agus Clú a Chosaint 
http://hub.rte.ie/wp-content/
uploads/2012/11/Protection-of-
Reputation-KF1.pdf

Nóta Comhairle faoin Dlí –  
Dlí	na	Príobháideachta
http://hub.rte.ie/wp-content/
uploads/2012/11/Privacy-Law-Advice-
Note-April-20121.pdf

Nóta Comhairle faoin Dlí – 
Díspeagadh
http://hub.rte.ie/wp-content/
uploads/2012/11/Contempt-of-Court-
and-Court-Reporting1.pdf

Nóta Comhairle faoin Dlí– Sárú 
Cóipchirt An	úsáid	as	téacs,	
grianghrafadóireacht,	saothar	ealaíne,	
ábhar	fuaime	agus/nó	closamhairc	
de	láithreáin	ghréasáin	maidir	
le	craobhchórais	shóisialta	nó	le	
hábhar	na	meán	a	chur	sa	timpeall	
("Láithreáin	Ghréasáin")	ar	sheirbhís	
de	chuid	RTÉ.	http://hub.rte.ie/
wp-content/uploads/2012/11/Use-of-
Material-from-Social-Networking-
Websites-on-RTÉ-Services1.pdf

Cuid 1. Cuntais Oifigiúla Meán Sóisialta le Brandáil  
RTÉ a Bhunú agus a Choinneáil ar Bun 



1.2. Rólanna agus Cúraimí
Leagtar	de	chúram	ar	riarthóir(í)	
meán	sóisialta	caidreamh	rialta	
leis	an	lucht	léite,	féachana	agus	
éisteachta	a	choinneáil	ar	siúl	nuair	a	
bhíonn	láithreáin	tríú	páirtí	in	úsáid.	
Cuideoidh	sin	le	tuairisc	a	choinneáil	ar	
na	cuntais	atá	beo	agus	le	bainistíocht	
a	dhéanamh	maidir	le	haon	chás	a	
thagann	chun	cinn	a	mbeadh	baol	ag	
baint	leis.

Tá	úsáid	as	daoine	taobh	amuigh	de	
RTÉ	[conraitheoirí	neamhspleácha	nó	
gníomhaireachtaí	seachtracha]	chun	
bainistíocht	a	dhéanamh	ar	chuntais	
mheán	sóisialta	(Aicmí	1	&	2)	go	breá	
ach	an	chinnteacht	chuí	maidir	le	
cúraimí	a	bheith	i	bhfeidhm.	(Nóta:	
Aguisín	1:	Cead	Cuntas	d'Aicme	1	
nó	Aicme	2	a	Chruthú	agus	Cuid	1.3	

maidir	le	Modhnóireacht.)	Ní	mór	
rochtain	riarthóra	go	hinmheánach	a	
bheith	ag	RTÉ	maidir	le	gach	cuntas	
meán	sóisialta	(Aicmí	1	&	2)	fiú	amháin	
sa	chás	gur	faoi	chomhlacht	léiriúcháin	
neamhspleách,	gníomhaireacht	nó	
conraitheoir	seachtrach	a	bhíonn	
an	bhainistíocht	ar	an	gcuntas.	Ní	
mór	a	bheith	cúramach	agus	scéalta	
nua	á	bpostáil	ar	Chuntais	Oifigiúla	
Seirbhíse/Cláir	(Aicmí	1	&	2)	ionas	
go	gcinntítear	gur	ón	gcuntas	ceart	a	
sheoltar	ábhar.	Tá	tábhacht	faoi	leith	
leis	seo	i	gcás	riarthóirí	meán	sóisialta	
a	bhfuil	níos	mó	ná	cuntas	amháin	in	
úsáid	acu	[agus	a	bhféadfadh	cuntais	
phearsanta	meán	sóisialta	a	bheith	acu	
anuas	air	sin].	Déantar	iarracht	gan	
a	bheith	logáilte	isteach	ar	chuntais	
éagsúla	an	tráth	amháin,	go	háirithe	ar	
dheiseanna	so-ghluaiste.	D'fhéadfadh	
sé	tarlú	dá	bharr	sin	go	bhfoilseofaí	

tuairisc	ón	gcuntas	contráilte	nó,	níos	
measa	ná	sin,	go	dtarlódh	ábhar	a	
bhí	i	gceist	a	chur	suas	ar	do	chuntas	
pearsanta	a	chur	suas	ar	Chuntas	
Oifigiúil	Seirbhíse/Cláir	(Aicmí	1	&	2).

Pasfhocail
Ar	mhaithe	le	cúrsaí	slándála,	is	gá	líon	
na	ndaoine	ag	a	mbíonn	sonraí	rochtana,	
maidir	le	logáil	isteach	agus	pasfhocail,	
a	choinneáil	chomh	híseal	agus	is	féidir.	
Chomh	maith	le	riarthóir(í)	meán	
sóisialta,	ní	mór	rochtain	riarthóra	ar	
Chuntas	Oifigiúil	Seirbhíse/Cláir	(Aicmí	
1	&	2)	a	bheith	an	t-am	go	léir	ag	duine	
sinsearach	ar	fhoireann	an	chláir,	
an	Léiritheoir/Eagarthóir	Sraithe	go	
hiondúil,	nó	ag	bainisteoir.

Ar mhaithe le cúrsaí 
slándála, is gá 
líon na ndaoine ag 
a mbíonn sonraí 
rochtana, maidir 
le logáil isteach 
agus pasfhocail, a 
choinneáil chomh 
híseal agus is féidir. 
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I	gcás	Cuntas	Oifigiúil	Seirbhíse/Cláir	
(Aicmí	1	&	2)	atá	á	riar	ag	comhlacht	
léiriúcháin	neamhspleách,	níor	cheart	
pasfhocail	a	athrú	ach	amháin	le	
haontú	roimh	ré	ó	RTÉ.

Ní	mór	do	riarthóir	meán	sóisialta	
ainmnithe	liosta,	lena	n-áirítear	sonraí	
teagmhála,	a	choinneáil	díobhsan	ar	
fad	a	bhfuil	rochtain	acu	ar	an	gcuntas.	
Ba	cheart	pasfhocail	a	bheith	alfa-
uimhriúil agus ar a laghad aon 
siombail	amháin	a	bheith	iontu.	
 
Prionsabail	agus	Gnáis
Nuair	atá	cuntas	meán	sóisialta	(na	
hAicmí	go	léir)	in	úsáid	agat,	thar	
ceann	RTÉ	(Aicmí	1	&	2)	nó	ar	do	shon	
féin	(Aicmí	3	&	4),	ba	cheart:

•	Déanamh	go	cúramach

•	Na	cáipéisí	treorach	faoi	chúrsaí	dlí	
a	dtagraítear	dóibh	i	gCuid	1.1	a	
thuiscint

•	A	bheith	ionraic,	fírinneach,	ómósach

•	Aighneas	a	sheachaint

•	A	bheith	ciallmhar

1.3 Modhnóireacht 
Modhnóireacht	a	thugtar	ar	mhonatóireacht	
agus	ar	riarachán	eagarthóireachta	ar	
chuntas	meán	sóisialta.	

Ní	foláir	tuiscint	a	bheith	ar	na	leibhéil	
éagsúla	modhnóireachta	maidir	
le	Cuntas	Oifigiúil	Seirbhíse/Cláir	
(Aicmí	1	&	2)	ionas	gur	féidir	a	mheas	
an	modhnóireacht	iarphostála	nó	
modhnóireacht	ghríosaithe	ba	cheart	a	
dhéanamh	ina	leith.	Dá	ghníomhaí	an	
cuntas	agus	an	lucht	leanta,	is	mó	an	
mhonatóireacht	a	bhíonn	de	dhíth.	Níor	
cheart	aon	Chuntas	Oifigiúil	Seirbhíse/
Cláir	(Aicmí	1	&	2)	a	fhágáil	gan	
seiceáil	ar	feadh	laethanta	as	a	chéile.	
Ba	cheart	an	cineál	modhnóireachta	
atá	á	déanamh	a	lua	sa	chur	síos	ar	an	
gcuntas	ionas	go	mbíonn	eolas	iomlán	ar	
fáil	don	lucht	úsáide,	mar	shampla:	

“Is	trí	ghríosú	a	dhéantar	
modhnóireacht	ar	an	gcuntas	seo	–	ní	
smaoineofar	ar	aon	phost	ná	tuairim	a	
ghlanadh	amach	ach	amháin	an	ceann	
a	bhfaightear	gearán	mar	gheall	air"	
nó

“Déantar	modhnóireacht	go	gníomhach	
ar	an	gcuntas	seo	agus	déanfar	aon	
tuairim	a	mheastar	a	bheith	mí-

oiriúnach	nó	míchuibhiúil	a	ghlanadh	
amach	agus	déanfar	an	té	a	sháraíonn	
an	chuibhiúlacht	go	minic	a	bhlocáil.”

Sula	gcuirtear	Cuntas	Oifigiúil	
Seirbhíse/Cláir	(Aicmí	1	&	2)	ar	bun	
ar	ardán	meán	sóisialta	tríú	páirtí,	ní	
mór	don	Léiritheoir/Eagarthóir	cúrsaí	
baoil	a	mheas	agus	treoirlínte	soiléire	
a	leagan	síos	do	riarthóir(í)	meán	
sóisialta	maidir	le	modhnóireacht.	
Is	tábhachtach	chomh	maith	rannóg	
"Rialacha	an	Tí"	a	chur	ar	bun	don	
lucht	úsáide	ar	ardán	meán	sóisialta	
tríú	páirtí	[féach Brandáil RTÉ ar 
Facebook agus Twitter – Aguisín 4].

Tá	trí	chineál	modhnóireachta	ann	go	
bunúsach:

I. Modhnóireacht Ghríosaithe
Modhnóireacht	ghríosaithe	a	bhíonn	
i	gceist	nuair	nach	ndéanann	úinéir	
cuntais	bainistíocht	go	gníomhach	
ar	chuntas/láithreán	meán	sóisialta	
nó	ar	leathanach.	Nuair	a	chuirtear	
in	iúl	gur	tháinig	teachtaireacht	
atá	mídhleathach	nó	mí-oiriúnach,	
déanann	úinéir	an	chuntais/láithreáin	
modhnóireacht	trína	bhaint	anuas.	

II. Modhnóireacht Iarphostála
Modhnóireacht	Iarphostála	a	bhíonn	
ar	siúl	nuair	a	dhéanann	úinéir	
cuntais/láithreáin	meán	sóisialta	
modhnóireacht	go	gníomhach	ar	
thuairimí	a	phostáiltear	ar	chuntas/
láithreán	meán	sóisialta.	Sula	gcuirfí	
in	iúl	gur	tháinig	teachtaireacht	
atá	mídhleathach	nó	mí-oiriúnach,	
déanann	an	modhnóir	féin	an	tuairim	a	
mheas	agus	a	ghlanadh	amach.	

III. Modhnóireacht Réamhphostála 
Modhnóireacht	Réamhphostála	a	
bhíonn	ar	siúl	nuair	a	dhéanann	úinéir	
cuntais/láithreáin	meán	sóisialta	
socrú	glacadh	le	tuairim	nó	diúltú	do	
thuairim	sula	ndéantar	é	a	phostáil	ar	
chuntas/láithreán	meán	sóisialta.

Tá	straitéis	modhnóireacht	
réamhphostála	ar	siúl	ag	RTÉ	
Digiteach	maidir	le	RTÉ.ie	agus	
modhnóireacht	á	déanamh	ar	gach	
tuairim	tríú	páirtí	sula	gcuirtear	suas	
iad.	Ós	faoi	úinéireacht	RTÉ	atá	an	
t-ardán	RTÉ.ie,	tá	freagracht	ar	RTÉ	
i	ndáil	leis	na	tuairimí	agus,	dá	bhrí	
sin,	tá	dualgas	orthu	gan	aon	ábhar	a	
fhoilsiú	a	bheadh	in	aghaidh	an	dlí.	

Ar	ardáin	mheán	sóisialta	tríú	páirtí,	
breathnaítear	mar	fhoilsitheoirí	ar	
dhaoine	a	fhoilsíonn	tuairimí	agus	
is	orthu	atá	dliteanas	maidir	le	
míchruinneas.	Ina	ainneoin	sin,	is	gá	
do	RTÉ,	ina	oibritheoir	cuntais	meán	
sóisialta,	monatóireacht	a	dhéanamh	
ar	thuairimí	agus	ar	phostáil	agus	a	
chinntiú	nach	bhfoilsítear	ábhar	atá	in	
aghaidh	an	dlí	nó	déistineach.	Cé	nach	
féidir	modhnóireacht	réamhphostála	a	
dhéanamh	ar	Twitter	ná	LinkedIn,	is	
féidir	sin	i	ndáil	le	tuairimí	ar	YouTube	
agus	postáil	ar	Facebook.	Is	den	
tábhacht	a	lua	gur	féidir	modhnóireacht	
roimh	ré	a	dhéanamh	maidir	le	post	
ar	Facebook	ach	nach	féidir	i	ndáil	
le	tuairim	a	fhoilsítear	faoi	phost.	Ní	
féidir	le	riarthóir(í)	meán	sóisialta	
tuairim	mar	sin	a	bhaint	anuas	go	dtí	
go	mbíonn	siad	foilsithe.	

Go	sonrach,	ná	ceadaítear	ciníochas,	
seicteachas,	bulaíocht	ná	gnéasachas	
sna	tuairimí;	bítear	san	airdeall	freisin	
maidir	le	teanga	ghraosta,	agus	níor	
cheart	go	hiondúil	sin	a	fhoilsiú.	Ar	
Facebook	ba	cheart	an	rogha	'Strong'	
a	úsáid	mar	réamhshocrú	maidir	le	
‘Profanity	Blocklist’.	Is	féidir	freisin	focail	
faoi	leith	a	chur	leis	an	liosta	blocála.	

Déantar,	de	réir	réamhshocraithe,	
modhnóireacht	réamhphostála	ar	
thuairimí	a	chuirtear	in	éineacht	le	
físeáin	a	chuirtear	suas	ar	chainéal	
YouTube	RTÉ.

Tá	baol	faoi	leith	ag	baint	le	cláir	
theilifíse	agus	raidió,	a	bhfuil	gné	
comórtais	ag	roinnt	leo,	a	chraoladh	
beo;	féadann,	i	gcás	imeachtaí	spóirt	nó	
seónna	móra	siamsaíochta,	daoine	sa	
lucht	féachana	agus	éisteachta	a	bheith	
corraithe	go	maith.

Is	den	tábhacht	go	mbeadh	bainistíocht	
ghéar	faoi	leith	ar	siúl	maidir	le	
modhnóireacht	meán	sóisialta	le	linn	
buaicthráthanna,	díreach	roimh	am	
craolta,	lena	linn	agus	ina	dhiaidh	
agus/nó	le	linn	preasócáidí	maidir	
le	sraitheanna	nó	ábhar	poiblíochta	
roimh	ré.	Ní	mór,	ina	dhiaidh	sin	féin,	
monatóireacht	ar	Chuntas	Oifigiúil	
Seirbhíse/Cláir	(Aicmí	1	&	2)	a	bheith	
ar	siúl	go	rialta	ag	riarthóir(í)	meán	
sóisialta	fiú	nuair	nach	mbíonn	an	clár	
ar	an	aer.
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1.4 Brandáil RTÉ 
[Féach	freisin	treoirlínte	maidir	le	
Brandáil	ar	Facebook	agus	Twitter	–	
Aguisín	4]

Ní	féidir	Branda	RTÉ	a	úsáid	gan	
cead	chuige	agus	ní	mór	comhairle	a	
dhéanamh	faoin	úsáid	a	cheadaítear.	
Ní	mór,	sula	mbaintear	úsáid	as	an	
lógó,	cead	a	iarraidh	maidir	le	branda	
ar	bith	de	chuid	RTÉ	a	úsáid	ó
Emer Beesley, Bainisteoir 
Margaíochta na Corparáide, 
emer.beesley@rte.ie.

Is	féidir	lógó	ceadaithe	cláir	agus	
lógónna	eile	a	bhaineann	leo	a	fháil	
ón	Rannóg	Cumarsáide	chuí	nó	ar	an	
idirlíon	ag:	http://www.rte.ie/branding/
user/print/print_eps_serviceslogo.html

Ba	chóir	síneadh	fada	a	úsáid	i	ngach	
tagairt	do	RTÉ	ar	na	meáin	ar	fad,	
cuntais	mheán	sóisialta	tríú	páirtí	san	
áireamh.	Sna	chás	is	gurb	é	toradh	
a	bheadh	ar	an	síneadh	fada	a	úsáid	
go	léireofaí	carachtar/siombail	go	
héagruthach,	is	féidir	RTÉ	a	lua	gan	
aon	síneadh	fada.

Ba	cheart	d'fhoirne	cláir	a	chinntiú	go	
mbíonn	cead	faighte	maidir	le	gach	
íomhá	cláir	a	úsáideann	comhlachtaí	
léiriúcháin	neamhspleácha	ar	
láithreáin	ghréasáin	tríú	páirtí,	
cuntais	mheán	sóisialta	(Aicmí	1	&	
2)	san	áireamh	agus	cead	faighte	
i	ndáil	le	cearta	maidir	le	maoin	
intleachtúil,	mar	shampla	cóipcheart	
agus	trádmharcanna.	Anuas	air	sin,	
is	den	riachtanas	go	mbeadh	branda/
lógó	na	Rannóige	Gnó/an	chláir,	nó	lón	
grianghrafadóireachta	ceadaithe	maidir	
leis	an	gclár,	in	úsáid	ar	láithreáin	
ghréasáin	tríú	páirtí,	cuntais	mheán	
sóisialta	(Aicmí	1	&	2)	san	áireamh.	
Ní	amháin	go	gcuireann	sin	leis	an	
eolas	ar	an	mbranda	ach	bíonn	cúrsaí	
macántachta	agus	follasachta	ar	
leibhéal	níos	airde	chomh	maith.

Nuair	a	thagtar	i	láthair	mar	bhranda	
de	chuid	RTÉ,	ní	mór	a	theacht	i	
láthair	go	hiontaofa	macánta.	Ba	cheart	
d'fhoirne	cláir	a	chinntiú	go	mbíonn	
brandaí/lógónna,	nuair	a	úsáidtear	iad,	
ag	teacht	le	treoirlínte	brandála	RTÉ.	
Tá	leasú	á	dhéanamh	faoi	láthair	ar	
Threoirlínte	Brandála	RTÉ;	déantar	
tagairt	le	do	thoil	do	Threoirlínte	
Brandála	RTÉ	mar	atá	faoi	láthair	
[Féach freisin treoirlínte maidir le 
Brandáil ar Facebook agus Twitter – 
Aguisín 4]

Ba	cheart	nasc	a	bheith	mar	chuid	de	
gach	lógó	a	thabharfadh	ar	ais	chuig	an	
leathanach	tuirlingte	cuí	tú	ar	RTÉ.ie.	
Sa	chás	nach	bhfuil	deis	lena	aghaidh	
sin	ar	fáil,	ba	cheart	an	nasc	a	chur	
isteach	chomh	cóngarach	agus	is	féidir	
don	lógó,	agus	a	chur	chomh	maith	ar	
leathanach	eolais	nó	ar	leathanach	na	
beathaisnéise/eolais.	

Ba	cheart	go	mbeadh	an	ceangal	le	
RTÉ,	léargas	ar	an	gclár/feachtas	agus	
gach	eolas	eile	[e.g.	uaireanta	oibre,	
tráthanna	craolta	etc.]	a	bhainfeadh	
leis	an	gcuntas	meán	sóisialta	ar	an	
leathanach	beathaisnéise/eolais.

Sa	chás	go	bhfuil	ábhar	
grianghrafadóireachta	ceadaithe	maidir	
le	clár	in	úsáid,	ba	chóir	gur	léir	don	
lucht	úsáide	go	bhfuil	siad	ag	plé	le	
Cuntas	Oifigiúil	Seirbhíse	nó	Cláir	
(Aicmí	1	&	2)	arna	oibriú	ag	RTÉ.	Ba	
chóir	lógó	an	chainéil	a	bhualadh	anuas	
ar	na	híomhánna	tábhachtacha.

Cuntais a Ainmniú
[Féach	freisin	treoirlínte	maidir	le	
Brandáil	ar	Facebook	agus	Twitter	–	
Aguisín	4]

Sa	chás	go	bhfuil	clár	de	chuid	RTÉ	
á	thabhairt	i	láthair	ar	na	meáin	
shóisialta,	ní	mór	ainm	an	chláir	á	lua	
agus	RTÉ	roimhe	[e.g.	RTÉPrimeTime,	
RTÉMorningIreland].	Is	féidir	chomh	
maith	na	cainéil	a	chur	i	láthair	
agus	ba	cheart	sna	cásanna	sin	ainm	
an	stáisiúin	agus	RTÉ	roimhe	[e.g.	
RTÉTwo,	RTÉRadio1].	Nuair	is	Twitter	
atá	in	úsáid,	ceadaítear	teideal	RTÉ	
a	úsáid	gan	an	síneadh	fada	ann;	mar	
shampla@rtetv50,	@rtethevoice	etc.,	
ach	sin	sa	haischlib	amháin;	ba	cheart	
an	síneadh	fada	a	úsáid	san	ainm.	Mar	
shampla:	“RTÉ Radio 1”, @rteradio1.

Ba chóir síneadh 
fada a úsáid i ngach 
tagairt do RTÉ ar na 
meáin ar fad, cuntais 
mheán sóisialta tríú 
páirtí san áireamh.
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1.5 Cuntas Meán  
Sóisialta a Chruthú
RTÉ	a	chaithfidh	gach	Cuntas	Oifigiúil	
Seirbhíse/Cláir	(Aicmí	1	&	2)	a	chur	ar	
bun	agus	seoltaí	ríomhphoist	RTÉ	a	
bheith	ag	gabháil	leo	ionas	go	gcinntítear	
gur	féidir	nasc	a	cheangal	ar	fud	na	
n-ardán	go	léir	leis	an	ábhar	agus	gur	
féidir	an	leas	is	mó	do	RTÉ	a	thabhairt	i	
gcrích.	[Féach Treoirlínte Brandála RTÉ 
agus Treoirlínte maidir le Brandáil ar 
Facebook agus Twitter– Aguisín 4]

Tugtar	chun	aire	gurb	é	céadrogha	
RTÉ	go	mbeadh	tús	áite	i	gcónaí	ag	
Cuntais	Oifigiúla	Seirbhíse	(Aicme	1);	
níor	cheart	Cuntas	Oifigiúil	maidir	le	
clár	faoi	leith	(Aicme	2)	a	oscailt	ach	
amháin	nuair	a	bhíonn	cuspóirí	faoi	
leith	i	gceist.	

I	gcás	clár	raidió	nó	teilifíse	agus/
nó	sraitheanna	arna	gcoimisiúnú	ón	
earnáil	neamhspleách,	ba	cheart	gurb	é	
RTÉ	a	chuirfeadh	gach	Cuntas	Oifigiúil	
Seirbhíse/Cláir	(Aicmí	1	&	2)	ar	bun	ar	
dtús.	Ba	cheart	ansin	go	n-ainmneofaí	
riarthóir(í)	meán	sóisialta	ón	gcomhlacht	
léiriúcháin	neamhspleách	mar	phointe	
teagmhála	breise.	NÍOR	CHEART	
Cuntas	Oifigiúil	Seirbhíse/Cláir	(Aicmí	
1	&	2)	a	chur	ar	bun	mar	leathanaigh	ar	
láithreán	gréasáin	corparáide	de	chuid	
chomhlacht	léiriúcháin	neamhspleách.	
Ní	mór	sonraí	logáil	isteach	agus	
pasfhocail	a	chur	ar	aghaidh	chuig	
Eagarthóir(í)	cláir/sraithe	agus	chuig	an	
rannóg	Cumarsáide	lena	mbaineann.	
Níor	cheart	aon	athrú	a	dhéanamh	
orthu	sin	gan	fógra	24	uair	an	chloig	a	
thabhairt	do	na	hEagarthóirí	agus	na	
rannóga	Cumarsáide	céanna,	agus	níor	
cheart	tráth	ar	bith	iad	a	athrú	le	linn	
chraoladh	an	chláir	gan	comhairle	dá	
réir	roimh	ré.

Ba	cheart	d'fhoirne	cláir	cuardach	ar	
líne	a	dhéanamh	sula	gcruthaítear	
Cuntas	Oifigiúil	Seirbhíse/Cláir	(Aicmí	
1	&	2),	ionas	go	ndéantar	amach	
an	bhféadfaí	cuntais,	láithreáin,	
leathanaigh	nó	próifílí	atá	ar	bun	
cheana	féin	a	úsáid	ar	bhealach	níos	
éifeachtúla	ina	áit	sin.	Tá	conarthaí	
páirtnéireachta	freisin	ag	RTÉ	le	
láithreáin	chraobhchórais	shóisialta,	
mar	shampla	le	YouTube,	agus	ba	
cheart	dul	i	gcomhairle	leis	an	rannóg	
margaíochta	cuí	sula	gcruthófaí	aon	
Chuntas	Oifigiúil	Seirbhíse/Cláir	
(Aicmí	1	&	2).

Le	blianta	anuas,	is	iomaí	cuntas	
meán	sóisialta	gan	branda	RTÉ	leo	
cruthaithe	ag	an	tríú	páirtí	[léiritheoir	
neamhspleách,	duine	den	phobal,	nó	
eile]	agus	ba	cheart	iad	sin	a	mheas	
maidir	lena	dtábhacht.	An	féidir	iad	a	
thógáil	ar	lámh	nó	a	dhúnadh	ionas	gur	
lú	an	mearbhall	a	bhíonn	ar	dhaoine	
maidir	le	brandaí	RTÉ?

Sa	chás	go	ndéantar	botún	agus	Cuntas	
Oifigiúil	nua	Seirbhíse/Cláir	(Aicmí	1	
&	2)	á	chruthú,	is	den	bhuntábhacht	
go	gcuirfí	an	botún	ina	cheart	nó	go	
scriosfaí	é.	Is	iondúil	gur	i	gcomhar	leis	
an	ardán	meán	sóisialta	tríú	páirtí	is	
gá	scrios	a	dhéanamh	agus	d'fhéadfadh	
go	mbeadh	gá	le	beart	ó	bhainisteoir	
sinsearach	de	chuid	RTÉ.

Socruithe Príobháideachta
Tugtar	chun	aire	gur	féidir	le	húsáid	
as	na	meáin	shóisialta	duine	nó	RTÉ	a	
nochtadh	do	sceamáil	nó	bagairtí	eile.	
Déantar	athbhreithniú	maidir	leis	na	
socruithe	príobháideachta	agus	cuntas	
meán	sóisialta	(Aicmí	1,	2	&	3)	á	bhunú	
agus	cinntítear	go	bhfuil	pasfhocal	
daingean	in	úsáid	ar	mhaithe	leis	an	
gcuntas	a	chosaint.	Is	den	tábhacht	
é	nach	mbeadh	an	pasfhocal	amháin	
in	úsáid	ar	níos	mó	ná	aon	láithreán	
gréasáin	tríú	páirtí	amháin	agus	bítear	
cinnte	gur	pasfhocal	faoi	leith	atá	in	
úsáid	ionas	gur	daingne	é.	Má	bhíonn	
aon	cheist	faoi	sin,	ba	cheart	féachaint	
ar	threoirlínte	Teicneolaíochta	RTÉ	
maidir	le	pasfhocail	dhaingne	a	cheadú	
http://hub.rte.ie/resources/strong-
password-guidelines/.

Ní	gá	a	lua	go	bhfuil	sceamáil	ar	
na	meáin	shóisialta	níos	coitianta	
ná	bhí	riamh	agus	gur	féidir	bearta	
simplí	a	dhéanamh	ionas	gur	lú	an	
seans	go	ndéanfaí	heaiceáil	agus/nó	
innealtóireacht	shóisialta.	

1.6 Caidreamh
Sula	seoltar	Cuntas	Oifigiúil	Seirbhíse/
Cláir	(Aicmí	1	&	2),	is	cuma	ar	
leathanach/próifíl/láithreán	atá	i	gceist,	
ní	mór	a	dheimhniú	cé	mhéad	caidrimh	
is	mian	a	bheith	leis	an	lucht	éisteachta	
nó	féachana,	cé	na	hacmhainní	is	gá	
agus	cén	tréimhse	ama	a	leanfar	den	
chaidreamh.	Mar	shampla,	beidh	
gá	le	tuairiscí	nua	go	leanúnach	ar	
leathanach	Facebook	trína	gcuirtear	
chun	cinn	eagráin	de	chlár	teilifíse	
sula	gcraoltar	iad	trí	fhíseáin	ghearra,	

blaisíní	nó	eolas	lena	ngéaraítear	ar	
fhiosracht	dhaoine	a	úsáid.

[Féach	Na	Meáin	Shóisialta	agus	do	
Chlársa	–	Aguisín	3]
D'fhéadadh,	áfach,	gur	mian	leat	
soláthar	do	leibhéal	níos	airde	caidrimh	
ar	láithreáin	ghréasáin	tríú	páirtí.

Mar	shampla

•	An	mbeidh	ar	chumas	an	lucht	
úsáide	ábhar	arna	chruthú	acu	féin	
[ag	an	úsáideoir]	a	chur	ar	fáil?	

•	An	mbeidh	ar	chumas	an	lucht	
úsáide	tuairimí	dá	gcuid	féin	a	
thabhairt?

Tugtar	san	áireamh	ansin

•	An	chaoi	a	ndéanfar	caidreamh	leis	
an	lucht	úsáide;

•	An	chaoi	a	gcaomhnófar	branda	RTÉ;

•	Aon	mhodhnóireacht	bhreise	a	
bheadh	de	dhíth;

•	Na	hacmhainní	ar	fad	a	bheadh	de	
dhíth	chun	rannpháirtíocht	rathúil	a	
thabhairt	i	gcrích.	

Meon nó tuin chainte
Ba	cheart	a	bheith	aireach	faoi	gach	
a	mbíonn	ó	úsáideoirí	a	bhaineann	
cheana	féin	le	láithreán	meán	sóisialta	
tríú	páirtí.	Sa	chás	go	dtugtar	RTÉ	
i	láthair	ar	láithreán	gréasáin	tríú	
páirtí,	bítear	ag	ceangal	le	suíomh	na	
ndaoine	sin;	is	dócha	go	n-airíonn	an	
lucht	úsáide	sin	cheana	féin	go	bhfuil	
baint	mhór	acusan	leis	an	láithreán	
sin.	Nuair	a	bhítear	ag	tabhairt	RTÉ	
i	láthair	go	neamhfhoirmeálta	ar	
láithreán	tríú	páirtí,	déan	de	réir	
nósanna	an	láithreáin	sin	agus	bítear	
aireach	maidir	le	cleachtais	agus	gnáis	
a	bhíonn	acu.	Seachain	an	gceapfaí	
go	raibh	RTÉ	á	bhrú	féin	ar	an	
bpobal	úsáide	agus	isteach	sa	spás	a	
thaobhaíonn	siad.

Bí	aireach	mar	ní	úsáideoirí	de	chuid	
RTÉ	an	lucht	úsáide	ar	an	láithreán	
tríú	páirtí	agus	ní	hiad	na	Téarmaí	
Úsáide	céanna	ná	na	treoirlínte	a	
bhaineann	le	RTÉ	atá	de	cheangal	
orthusan.	D'fhéadfadh	olc,	cáineadh	
agus	i	gcásanna	áirithe	doicheall	
ceart	le	RTÉ	a	theacht	de	thoradh	
ar	aon	iarracht	rialacha	RTÉ	a	chur	
i	bhfeidhm	ar	láithreán	gréasáin	
tríú	páirtí	(Féach an nóta maidir le 
Modhnóireacht agus "Rialacha an Tí”).
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Níor	cheart	go	nglacfadh	RTÉ	
le	hiompar	ar	dócha	é	a	bheith	
déistineach	[tarcaisne	chiníochais	
nó	ghnéasaíochta,	mar	shampla]	
ná	go	nglacfaí	leis	ar	aon	spás	faoi	
bhranda	RTÉ	ar	láithreán	gréasáin	
craobhchórais	shóisialta	agus	ba	cheart	
aon	teachtaireachtaí	déistineacha	a	
bhaint	anuas.	Níor	cheart	glacadh	
ach	oiread	le	hiompar	ar	dócha	baol	
nó	díobháil	intuartha	i	gceist	leis	do	
dhaoine	óga.(Tagraítear	do	chuid	1.12	
Leanaí	&	Daoine	Óga	faoi	bhun	18	
bliana	d'aois).	Sa	chás	go	dtéimid	idir	
daoine,	déantar	sin	go	cúramach	agus	
le	haird	ar	a	mbíonn	súil	agus	tnúth	ag	
daoine	leis.	

Cairdeas/Leanúint/Taitneamh
Nuair	atá	cuntas	meán	sóisialta	in	
úsáid	(na	hAicmí	go	léir),	d'fhéadfadh	
gur	mhaith	leat	“like”	a	lua	le	
leathanach	ar	Facebook	nó	cuntas	
nó	duine	a	"leanúint"	ar	Twitter,	ach	
meabhraítear	duit	go	bhféadfadh	“like”	
nó	“follow”	a	chur	i	gcéill	d'úsáideoirí	
eile	gur	díol	iontaoibh	atá	i	gceist	–	
d'fhéadfadh	go	bhfeicfí	gur	moladh	atá	
ann	uaitse	nó	ó	RTÉ.

Má	tá	tú	in	amhras	ar	bhealach	ar	bith	
faoi	chuntas	a	leanúint	ar	Twitter	nó	a	
fhógairt	gur	maith	leat	leathanach	ar	
Facebook,	ná	déan.

Is	féidir	le	láithreán,	grúpa	nó	cuntas	
athrú	ó	ghrúpa	soineanta	go	maith	
go	dtí	lucht	spamála	pornagrafaíocht	
nó	cearrbhachais,	ní	mór	súil	ghéar	a	
choinneáil	ar	a	bhfuil	ceangal	agat	leis.

Is	faoi	úinéireacht	RTÉ	an	t-ábhar	
ar	fad	a	bhaineann	le	cuntas	meán	
sóisialta	(Aicmí	1	&	2),	ábhar,	cairde,	
lucht	leanta,	etc.	

Tvuíteáil/Atvuíteáil
Nuair	atá	cuntas	meán	sóisialta	in	
úsáid	(na	hAicmí	go	léir),	tugtar	san	
áireamh	i	gcónaí	a	bhféadfadh	eascairt	
ón	ábhar	atá	i	gceist	agat	a	phostáil.	
An	bhféadfadh	sé	mícháil	a	tharraingt	
ortsa	nó	ar	RTÉ?	Dá	bhféadadh,	ná	
foilsigh	é.

Bítear	aireach	faoi	na	srianta	agus	
na	dualgais	atá	ortsa,	i	d'fhostaí	nó	
i	do	chonraitheoir	ag	RTÉ	duit.	Ní	
dócha	go	mbainfeadh	trioblóid	ar	bith	
le	hatvuíteáil	ar	ábhar	a	phostáil	
comhghleacaí	de	do	chuid	in	RTÉ	

nó	ar	cheannlíne	de	chuid	RTÉ.	I	
gcásanna	áirithe,	ina	ainneoin	sin,	ní	
mór	smaoineamh	an	mbainfeadh	baol	
le	hatvuíteáil	ar	ábhar	tríú	páirtí	ó	
mheasfaí	go	raibh	dearcadh,	táirge	nó	
clár	an	bhunúdair	á	mholadh	ag	RTÉ.

Ba	cheart	go	luafaí	go	neamhbhalbh	ar	
gach	cuntas	meán	sóisialta	(na	hAicmí	
go	léir)	nach	ionann	atvuíteáil	agus	
moladh.	Nuair	is	féidir	sin,	ba	cheart	
ábhar	gonta	eagarthóireachta	a	scríobh	
chun	tosaigh	ar	ábhar	atvuíteála,	mar	
mhíniú	ar	an	gcúis	go	bhfuil	atvuíteáil	
á	dhéanamh	agat	air.	

Ábhar físe agus fuaime a phostáil
Déantar	gach	taifeadadh	físe	agus	fuaime	
ar	mhaithe	lena	chur	suas	ar	Chuntas	
Oifigiúil	Seirbhíse	agus/nó	ar	Chuntas	
Oifigiúil	Cláir	(Aicmí	1	&	2)	a	léiriú	ar	an	
gcaighdeán	agus	ar	an	leibhéal	is	airde	is	
dual	do	chraoltóir	poiblí.

Nuair	a	bhíonn	ábhar	de	chuid	RTÉ	á	
phostáil	ar	chuntas	meán	sóisialta	(na	
hAicmí	go	léir),	seiceáiltear	go	bhfuil	
gach	ceart,	aontú	agus	cead	maidir	
le	cóipcheart/trádmharc	faighte.	Sa	
chás	nach	bhfuiltear	dearfa	faoi	sin,	
ba	cheart	na	conarthaí	a	bhreithniú	
in	éineacht	leis	an	mBainisteoir	Líne	
cuí	ionas	go	gcinntítear	go	bhfuil	cead	
faighte	ag	RTÉ	maidir	le	cearta	ar	an	
ábhar	atá	rún	agat	a	fhoilsiú.	

Baintear	úsáid	as	nasc	le	hábhar	físe/
fuaime	i	ngach	cás.	Ná	déantar	ábhar	
a	leabú	[d’fhéadfadh	ceisteanna	faoi	
chearta	a	bheith	ag	baint	leis	sin].

Ní	ceart	aon	ábhar	físe	ná	fuaime	a	
chruthaigh	tú	féin,	ar	chúl	ceamara	nó	
micreafóin,	a	chur	suas	ar	aon	chuntas	
meán	sóisialta	(na	hAicmí	go	léir)	gan	
cead	roimh	ré	ó	léiritheoir	an	chláir.

Níl	cead	ábhar	cláir	ná	eachtraí	scéil	a	
nochtadh	chun	cinn	ar	dhátaí	craolta	
nó	ar	thráthanna	socraithe	de	réir	
straitéisí	poiblíochta.	

Nasc le hábhar físe agus fuaime
Nuair	a	bhíonn	cuntais	meán	sóisialta	
(na	hAicmí	go	léir)	in	úsáid,	níor	
cheart	nasc	a	dhéanamh	le	hábhar	
físe	nó	fuaime	a	d'fhéadfadh	mícháil	a	
tharraingt	ort	féin	nó	ar	RTÉ.	Bítear	
aireach	faoi	na	gnáthchaighdeáin	
caoinbhéasaíochta	agus	faoi	theanga	
agus	ábhar	den	chuibheas.	

Nasc le hábhar de chuid RTÉ 
An	straitéis	atá	ag	RTÉ,	díriú	ar	
chaidreamh	a	chothú	leis	an	lucht	
úsáide	ar	na	láithreáin	a	thaobhaíonn	
siad,	sa	chomhrá	atá	ar	bun	acu,	
chomh	maith	lena	dtreorú	chuig	eolas	
breise	agus	ábhar	breise	ar	chainéil	
aschuir	éagsúla	RTÉ.	D'fhéadfadh	nach	
dtaobhaíonn	roinnt	den	lucht	úsáide	
mórán	nó	cuid	ar	bith	d'ábhar	RTÉ	faoi	
láthair	agus	is	bealach	é	seo	inar	féidir	
leo	tuiscint	a	fháil	ar	éirim	agus	ar	
fhairsinge	a	bhfuil	ar	fáil	againn.	Is	den	
bhunriachtanas	mar	sin,	ar	Chuntas	
Oifigiúil	Seirbhíse/Cláir	(Aicmí	1	&	2),	
go	mbeadh	nasc	ag	ceangal	ar	ais	le	RTÉ	
ar	bhealach	amháin	nó	ar	bhealach	eile	
[e.g.	RTÉ	One,	rte.ie,	RTÉ	2fm,	etc.].	

Má	tharlaíonn,	mar	shampla,	go	
gceanglaíonn	tú	nasc	le	RTÉ.ie	don	
lucht	úsáide,	b'fhéidir	go	mbreathnóidís	
ina	dhiaidh	sin	níos	má	d'ábhar	RTÉ	
ar	an	láithreán	sin	trí	chláir	ar	an	
seinnteoir	RTÉ	Player	a	thapú.

Má	tharlaíonn,	ar	an	taobh	eile	
den	scéal,	gur	gá	nasc	a	cheangal	le	
láithreáin	craobhchórais	sóisialta	nó	
micreabhlagála	eile,	ba	cheart	gur	léir	
gur	ar	chúiseanna	eagarthóireachta	
a	dhéantar	sin.	Ba	cheart	gur	
amhlaidh	an	cás	i	gcónaí	agus	tagairt	á	
dhéanamh	do	naisc	sheachtracha.	

Ar	an	aer	dúinn,	níor	cheart	tagairt	
a	dhéanamh	do	URL	de	chuid	RTÉ	
amháin;	ba	cheart,	nuair	is	féidir	sin,	
aird	a	dhíriú	ar	RTÉ	a	bheith	i	láthair	
ar	láithreáin	tríú	páirtí.	Ba	chóir,	ina	
ainneoin	sin,	sin	a	dhéanamh	agus	

Níl cead ábhar cláir 
ná eachtraí scéil a 
nochtadh chun cinn 
ar dhátaí craolta 
nó ar thráthanna 
socraithe de réir 
straitéisí poiblíochta. 
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branda	RTÉ	féin	á	choinneáil	slán.	
Más	mian	leat	comhairle	a	fháil	faoin	
ní	a	bheadh	inghlactha,	tá	sin	ar	fáil	ó	
aonad	Cumarsáide	na	Corparáide	agus	
Fhorbairt	an	Bhranda	(Joseph	Hoban	
joseph.hoban@rte.ie	nó	Emer	Beesley	
emer.beesley@rte.ie).

Lipéid le hÁbhar
Ón	uair	a	bhíonn	ábhar	ceadaithe	
agat	[más	ábhar	a	léirigh	RTÉ	nó	
ábhar	a	chruthaigh	an	lucht	úsáide],	
is	tábhachtach	an	rud	lipéad	gonta	a	
chur	leis	trína	dtugtar	cur	síos	ar	an	
ábhar.	Ba	cheart	go	mbeadh	ar	chumas	
lucht	úsáide	an	chuntais	meán	sóisialta	
roghnú	lán	eolais	a	dhéanamh	roimh	ré	
idir	an	t-ábhar	is	mian	leo	a	bhreathnú	
agus	an	t-ábhar	nach	mian.

YouTube
Tá	cainéil	YouTube	faoi	leith	ag	RTÉ	
(RTÉ,	RTÉ	Radio	1,	RTÉ	2fm,	RTÉ	
lyric	fm,	RTÉ	Raidió	na	Gaeltachta)	
is	féidir	a	úsáid	maidir	le	físeáin	
ghearra	agus	ábhar	scannánaíochta	
breise	is	mian	le	léiritheoirí	a	phostáil	
trí	chuntas	meán	sóisialta	Oifigiúil	
Seirbhíse	nó	Cláir	(Aicmí	1	&	2).
 
Ná	cuirtear	cuntas	YouTube	ar	bun	
maidir	le	clár,	sraith	ná	imeacht	ar	bith	
de	chuid	RTÉ.	Cinntigh	nach	gcuireann	
léiritheoirí	neamhspleácha	cuntas	

YouTube	ar	bun	agus	nach	n-úsáideann	
siad	cuntas	YouTube	dá	gcuid	féin	
maidir	le	hábhar	físe	a	bhaineann	
le	hábhar	de	chuid	RTÉ.	Téitear	i	
gcaidreamh	leis	an	bPreasoifig	nó	leis	
an	Oifig	Margaíochta	cuí	de	chuid	RTÉ	
chun	ceisteanna	maidir	le	físeáin	a	
chur	suas	ar	chainéal	YouTube	RTÉ	a	
phlé.	Ba	cheart	smaoineamh	roimh	ré	
arbh	den	chríonnacht	é	cosc	a	chur	ar	
an	deis	tuairimí	a	phostáil.	

Rannpháirtithe agus Ábhar Cláir a Lorg:
Sa	chás	go	mbeadh	rún	úsáid	a	
bhaint	as	cuntais	meán	sóisialta	(na	
hAicmí	go	léir)	chun	rannpháirtíocht	
i	gcomórtais	a	spreagadh,	chun	a	
iarraidh	go	gcuirfí	ábhar	faoi	bhráid	
RTÉ	nó	maidir	le	feachtas	de	chineál	
ar	bith	eile	trína	n-iarrtar	faisnéis	ón	
lucht	úsáide	[e.g	Ábhar	arna	Chruthú	
ag	an	Lucht	Úsáide],	ní	mór	sin	a	chur	
i	gcead	an	Bhainisteora	Líne	cuí	sa	
réimse	lena	mbaineann.

Ní	mór	bainistíocht	a	dhéanamh	ar	
rannpháirtíocht	den	sórt	sin	ionas	go	
mbíonn	sé	ag	teacht	leis	na	polasaithe	
agus	leis	na	treoirlínte	de	chuid	RTÉ	a	
luaitear	i	dtús	na	cáipéise	seo.	Ní	foláir	
scéim	iomlán	ina	leagtar	amach	an	chúis	
atá	le	hiarratas	maidir	le	rannpháirtíocht	
den	chineál	seo	a	chur	faoi	bhráid	
an	Bhainisteora	Líne	agus	aontú	an	

Bhainisteora	sin	a	fháil	ina	leith.	
Sa	chás	go	mbeifí	ag	iarraidh	
rannpháirtithe	do	chlár	atá	faoi	
bhun	18	bliana	d'aois,	nó	ag	iarraidh	
rannpháirtithe	do	chlár	trí	chuntas	
atá	dírithe	ar	leanaí	agus	ar	dhaoine	
óga,	déantar	tagairt	don	fhochuid	1.12	
Leanaí	&	Daoine	Óga	agus	ní	mór	cloí	le	
Polasaí	RTÉ	maidir	le	Cosaint	Leanaí.

1.7 Saineolas maidir  
le Cearta & Cead
Ní	mór	do	gach	riarthóir	meán	sóisialta	
eolas	a	bheith	acu	ar	na	cáipéisí	
treorach	faoi	chúrsaí	dlí	atá	ar	fáil	ar	
an	Hub	(http://hub.rte.ie/).	Tagann	na	
ceisteanna	céanna	i	gceist	le	hábhar	
a	fhoilsiú	ar	na	meáin	shóisialta	a	
thagann	le	foilsiú	ar	na	meáin	mhóra	
sheanbhunaithe;	dá	réir	sin,	ní	mór	
[do	riarthóirí	meán	sóisialta	/	duitse]	a	
bheith	eolach	/	aireach	faoi	cheisteanna	
dlí,	mar	shampla	clúmhilleadh,	
díspeagadh	agus	príobháideacht	agus	
sárú	ar	chearta	maidir	le	cóipcheart	
agus/nó	trádmharcanna	nó	maoin	
intleachtúil	de	chineálacha	eile.

Bítear cinnte go 
dtuigtear na téarmaí 
agus na coinníollacha 
a bhaineann le 
láithreáin meán 
sóisialta tríú páirtí 
(agus go bhfuiltear 
sásta leo) sula 
gcuirtear ábhar de 
chuid RTÉ suas orthu.
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Bítear	cinnte	go	dtuigtear	na	téarmaí	
agus	na	coinníollacha	a	bhaineann	le	
láithreáin	meán	sóisialta	tríú	páirtí	
(agus	go	bhfuiltear	sásta	leo)	sula	
gcuirtear	ábhar	de	chuid	RTÉ	suas	
orthu	nó	sula	n-iarrtar	ar	an	lucht	
úsáide	ábhar	arna	chruthú	ag	an	lucht	
úsáide	a	chur	suas	ar	chuntas	meán	
sóisialta	(na	hAicmí	go	léir).	Is	dócha,	
má	chuirtear	ábhar	de	chuid	RTÉ	suas,	
go	bhfuiltear	ag	glacadh	le	téarmaí	an	
láithreáin	agus	go	mbeidh	na	téarmaí	
sin	de	cheangal	ar	RTÉ.	

•	Más	mian	leat	ábhar	atá	ar	láithreán	
meán	sóisialta	tríú	páirtí	a	úsáid,	bí	
cinnte	go	bhfuil	an	cead	is	gá	maidir	
le	cearta	i	leith	ábhair	faighte	ag	
RTÉ	sula	mbaintear	úsáid	as	e.g.	
Má	tá	amhras	ar	bith	faoi,	faightear	
deimhniú	ón	mBainisteoir	Líne.	
D'fhéadfadh	dliteanas	a	bheith	ar	RTÉ	
i	ndáil	leis	an	láithreán	meán	sóisialta	
féin	agus	le	húinéir	chearta	san	ábhar	
má	dhéantar	ábhar	a	phostáil	nach	
bhfuil	cead	faighte	ina	leith.

•	Más	mian	leat	ábhar	de	chuid	RTÉ	a	
úsáid	a	cuireadh	suas	as	réimse	eile	
aschuir	[e.g.	Raidió	nó	Teilifís],	ba	
cheart	duit	dul	i	gcomhairle	leis	an	
gclár	sin	chun	gach	cead	is	gá	a	fháil	
chun	tabhairt	faoi	sin.

•	 Is	minic	go	luaitear	faoi	na	téarmaí	
agus	coinníollacha	le	hardáin	meán	
sóisialta	tríú	páirtí	gur	don	úsáid	
phearsanta	amháin	an	láithreán.	
Bítear	aireach,	dá	bhrí	sin,	go	
bhféadfadh,	go	teicniúil,	na	téarmaí	
agus	coinníollacha	sin	a	bheith	á	
sárú	ag	RTÉ	sa	chás	go	mbaineann	
tusa	úsáid	as	láithreán	dá	shórt	chun	
ábhar	de	chuid	RTÉ	a	chur	chun	cinn.	

•	D'fhéadfadh	sé	tarlú	go	mbainfeadh	
úsáideoirí	tríú	páirtí	leas	as	ábhar	de	
chuid	RTÉ	agus	trádmharcanna	de	
chuid	RTÉ	a	chuireann	RTÉ	ar	fáil	
ar	láithreáin	meán	sóisialta;	cé	go	
bhféadfadh	an	baol	go	dtarlódh	sin	a	
bheith	inghlactha,	níor	cheart	ábhar	
de	chuid	RTÉ	agus	trádmharcanna	
agus/nó	brandaí	de	chuid	RTÉ	a	
phostáil	níos	faide	ná	mar	is	gá	
agus	ba	cheart	iad	a	bhaint	anuas	
a	luaithe	a	bhíonn	an	chuspóir	a	
bhí	lena	gcur	ar	an	láithreán	meán	
sóisialta	tríú	páirtí	bainte	amach.

•	Bí	cinnte	go	gcóirítear	na	socruithe	
príobháideachta	ar	fad	is	gá	ar	
chuntais	meán	sóisialta	(na	hAicmí	
go	léir)	ionas	go	mbíonn	bainistíocht	
á	dhéanamh	i	leith	gach	baol.	Bítear	
aireach,	ina	dhiaidh	sin	féin,	nach	
bhfuil	a	leithéid	de	rud	ann	agus	
príobháideacht	ar	an	ngréasán.	

Cosaint agus Idirbheartaíocht 
Tá	bearta	curtha	ar	bun	ag	na	
láithreáin	craobhchórais	sóisialta	
tríú	páirtí	ar	fad	mar	chosaint	dóibh	
féin	agus	chun	idirbheartaíocht	a	
dhéanamh	i	gcásanna	conspóide;	ní	
den	aon	chineál	amháin	iad	seo	agus	
bíonn	athrú	orthu	ó	láithreán	go	chéile.	
Níor	cheart	go	bhféachfaí	le	haithris	
a	dhéanamh	ar	na	próisis	sin	maidir	
le	Cuntas	Oifigiúil	Seirbhíse/Cláir	de	
chuid	RTÉ	(Aicmí	1	&	2).	

Tá	cásanna	áirithe	ann	ina	mbeidh	gá	
do	RTÉ	pleanáil	agus	cur	i	bhfeidhm	a	
dhéanamh	maidir	le	hidirbheartaíocht	
"éadrom"	bhreise	[e.g.	tuairimí	a	
phostálann	daoine	eile	a	bhaint	anuas	
nuair	is	dócha	go	gcuirfeadh	siad	
déistin	ar	dhuine	eile].	Ag	brath	ar	an	
gcás,	ní	mór	socrú	ar	an	mbeart	cuí	
agus	ar	an	mbealach	ina	ndéantar	an	
beart	sin,	an	té	a	dhéanfaidh	an	beart	
agus	an	tráth	a	ndéanfar	é.	Mura	
bhfuiltear	cinnte	an	gá	idirbheartaíocht	
a	dhéanamh,	socróidh	an	Bainisteoir	
Líne	an	ní	is	fearr	le	déanamh.	

1.8 Bainistíocht i  
gCás Géarchéime
Cad	is	“géarchéim”	ann	i	gcás	na	meán	
sóisialta?	Chun	críche	na	dtreoirlínte	
seo,	d'fhéadfadh	gur	géarchéim	tuairim	
mhíchruinn	a	fhoilsiú	le	postáil,	haiceáil	
ar	chuntas	nó	ní	ar	bith	idir	eatarthu.	

D'fhéadfadh	nach	mbeadh	i	gceist	leis	
bainistiú	na	heachtra	ach	tuairim	a	
foilsíodh	de	thimpiste	a	scrios.	Is	é	
deireadh	na	cúise	gur	fearr	gan	botúin	
a	cheilt	ach	is	den	tábhacht	chomh	
maith	nach	dtarraingeofaí	duine	isteach	
in	argóint	nó	i	bplé	ar	cheisteanna	
den	sórt	sin	ar	ardáin	meán	sóisialta.	
Bíodh	an	tuin	chéanna	le	do	chuid	
scríbhneoireachta	nuair	a	bheidh	earráid	
á	ceartú	is	a	bheadh	agus	tuairim	á	
postáil	ar	an	ngnáthbhealach.	Ná	bítear	
fíoroifigiúil	go	tobann	más	é	an	gnáthrud	
a	bheith	éadrom	go	maith.	Bítear	
cúramach	ina	dhiaidh	sin	féin	nach	é	an	
chaoi	a	bhfágfaí	an	scéal	níos	measa!	

Roghnaítear	na	focail	go	cúramach;	is	
minic	nach	léir	ar	chumarsáid	scríofa	an	
rud	ba	léir	ó	thuin	cainte.	Tugtar	freagra	
chomh	luath	agus	is	féidir	agus	déantar	
iarracht	beart	a	dhéanamh	gan	mhoill.	
Má	bhíonn	moill	le	gníomh	a	dhéanamh,	
d'fhéadfadh	go	gceapfaí	go	raibh	RTÉ	
ag	déanamh	beag	is	fiú	den	cheist,	
agus	tharlódh	go	mbainfí	de	thuiscint	
as	sin	go	raibh	RTÉ	ag	aontú	os	íseal	
le	tuairim	nó	eachtra	a	d'fhéadfadh	a	
bheith	tromchúiseach	go	leor.	

Déantar	iarracht	chomh	maith	pictiúr	
a	ghlacadh	den	scáileán	leis	an	tvuít/
tuairim	a	postáladh	ionas	go	mbíonn	
fianaise	ar	fáil	den	rud	go	díreach	a	
foilsíodh.	

Ní	mór	do	riarthóir(í)	meán	sóisialta	
maidir	le	Cuntas	Oifigiúil	Seirbhíse	
nó	Cláir	(Aicmí	1	&	2)	monatóireacht	
rialta	a	dhéanamh	ar	ardáin	meán	
sóisialta	maidir	le	tuairimí	faoi	
chláir	agus	faoi	phostáil	agus	beart	a	
dhéanamh	go	pras	ionas	go	ndéantar	
damáiste	ar	bith	a	tharlódh	a	mhaolú.	

Má	tá	earráid	nó	eachtra	ina	ábhar	
buartha	agat,	téigh	i	gcomhairle	leis	
an	té	ar	a	bhfuil	cúram	maoirseachta.	I	
gcás	eachtraí	tromchúiseacha,	cuirtear	
an	cás	in	iúl	freisin	don	Phreasoifig	
lena	mbaineann	ionas	go	mbíonn	lucht	
na	hoifige	sin	ar	an	eolas	sa	chás	go	
dtarraingeodh	an	eachtra	aird	lucht	na	
meán	cumarsáide.	

Roghnaítear na 
focail go cúramach; 
is minic nach léir 
ar chumarsáid 
scríofa an rud ba 
léir ó thuin cainte
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An	pointe	teagmhála	i	gcás	géarchéime	
maidir	leis	na	meáin	shóisialta:

An	bainisteoir	cumarsáide	áitiúil

nó

Joseph	Hoban
Ceannasaí	Cumarsáide	agus	Forbairt	
an	Bhranda:	086	8128662

Ní	féidir	smacht	iomlán	a	bheith	ar	
theachtaireachtaí	ar	ardáin	meán	
sóisialta	le	linn	cás	géarchéime	ach	is	
féidir	le	comhfhreagras	agus	freagairt	
gan	mhoill	an	dochar	a	bhaint	as	
míchruinneas.

Tar	éis	dul	i	gcomhairle	leis	an	
mbainisteoir	líne,	d'fhéadfadh	go	
measfaí	gur	cheart,	tar	éis	don	eachtra	
tarlú,	do	bhall	sinsearach	den	fhoireann	
tvuít	nó	teachtaireacht	atá	scríofa	go	
cúramach	a	phostáil	ar	an	gcuntas	
meán	sóisialta	atá	i	gceist	(Aicmí	1	&	
2)	ionas	go	dtugtar	míniú	ar	ar	thit	
amach	agus	ar	a	ndearnadh	ina	leith,	
agus	go	dtarraingeofaí	aird	na	ndaoine	
sin	is	mó	a	bhí	gníomhach	le	linn	na	
géarchéime	ar	an	bhfreagra	seo.

D'fhéadfaí	a	áiteamh	gurb	é	Twitter	
an	t-ardán	meán	sóisialta	is	lú	a	bhfuil	
úsáid	ann	i	rith	cás	géarchéime	mar	
gur	mó	is	dócha	lucht	tvuíteála	ag	
scaipeadh	a	bhfeictear	ar	Twitter	ó	
bhéal.	Tá	Facebook,	blaganna	agus	
fóraim	freisin	ina	n-ardáin	cumarsáide	
mhórúsáide	ag	daoine	chun	a	gcuid	
tuairimí	a	chur	in	iúl.	Ná	déantar	faillí	
iontu	sin	le	linn	cás	géarchéime,	is	
minic	gur	orthu	sin	is	mó	is	dócha	caint	
agus	comhrá	faoi	chásanna	géarchéime	
leanúint	i	bhfad	scéil.

Is	féidir	le	Riarthóir	an	leathanaigh	na	
leathanaigh	Facebook	a	neamhfhoilsiú;	
is	beart	sealadach	sin	trínar	féidir	
leathanaigh	a	cheilt	ar	an	bpobal.	Sa	
chás	go	mbíonn	socruithe	slándála	
maidir	le	Cuntas	Oifigiúil	Seirbhíse/
Cláir	(Aicmí	1	&	2)	curtha	ó	mhaith,	
b'fhéidir	nach	gá	a	dhéanamh	ach	a	
iarraidh	ar	gach	duine	a	bhfuil	cead	
isteach	acu	ar	an	gcuntas	sin	logáil	
amach	agus	an	pasfhocal	a	athrú.	

Sa	chás	nach	n-oibríonn	na	bearta	sin,	
ní	mór	bearta	níos	géire	a	dhéanamh	
agus	iarraidh	ar	sholáthraí	seirbhíse	
an	ardáin	meán	sóisialta	cúnamh	a	
thabhairt	an	cuntas	a	dhéanamh	slán	
in	athuair.

1.9 Straitéis Fhoirceanta
Is	den	tábhacht	go	mbeadh	plean	soiléir	
leagtha	amach	ó	thosach	báire	faoin	
fhad	a	leanfaidh	ceangal	idir	RTÉ	agus	
Cuntas	Oifigiúil	Seirbhíse	agus/nó	
Cláir	RTÉ	(Aicmí	1	&	2),	más	láithreán/
próifíl/leathanach	atá	i	gceist.

D'fhéadfadh	gur	de	réir	taictice	a	
bheadh	páirt	ag	RTÉ	ann	agus	gur	
den	stuaim	tráth	is	faide	anonn	an	
leathanach	a	thabhairt	ar	lámh	"don	
phobal”;	nó	d'fhéadfadh	gur	den	chéill	
fógra	a	thabhairt	don	lucht	úsáide	go	
mbeidh	an	leathanach	á	dhúnadh	agus	
an	cuntas	a	dhúnadh	ina	dhiaidh	sin.
 
Tá	de	dhualgas	ar	riarthóir(í)	meán	
sóisialta	an	cuntas	a	riar	nó	socrú	a	
dhéanamh	chun	deireadh	a	chur	le	
páirt	RTÉ	ann.	Is	é	is	tábhachtaí	ar	fad	
nach	ndéanfaí	neamhaird	den	chuntas	
agus	go	mbeadh	RTÉ	agus	branda	RTÉ	
i	mbaol	dá	bharr	sin.	

Ní	mór	smaoineamh	a	dhéanamh	faoi	
na	roghanna	éagsúla	foirceanta	sula	
gcuirtear	cuntas	ar	bun.	Má	bhíonn	
cuntas	á	thabhairt	ar	lámh,	d'fhéadfadh	
gur	gá	roinnt	de	thrádmharcanna	agus/
nó	d'ábhar	brandála	RTÉ	a	bhaint	
anuas.	Ba	chóir	treoir	a	thabhairt	do	
riarthóirí	nua	an	chuntais	séanadh	
a	choinneáil	ar	an	gcuntas	trína	
dtarraingítear	aird	ar	an	gcuntas	a	
bheith	á	rith	anois	ag	pobal	cé	gurbh	é	
RTÉ	a	chruthaigh	é.

Mura	gceaptar	go	leanfaidh	clár	níos	
faide	ná	aon	tsraith	amháin	agus	nach	
féidir	a	áiteamh	go	mbeadh	aon	chúis	
straitéiseach	le	teacht	i	láthair	ar	
ardáin	meán	sóisialta,	ní	móide	gur	fiú	
cuntas	meán	sóisialta	faoi	leith	(Aicme	
2).	Is	minic	ardán	ar	fáil	ar	láithreán	
gréasáin	RTÉ	atá	leordhóthanach	chun	
freastal	do	riachtanais	lucht	déanta	
clár	[i.e.	i	ndáil	le	hearcaíocht,	gairm	
scoile,	roghnú	daoine	etc.].

Sa	chás	gur	ann	do	Chuntas	Oifigiúil	
Seirbhíse/Cláir	(Aicme	1	&	2)	agus	
nach	mbeidh	clár	ar	an	aer	go	ceann	
tréimhse	maith	ama	i.e	breis	agus	mí,	
ní	foláir	sa	chás	sin	straitéis	aistrithe/
foirceanta	a	chur	i	bhfeidhm.	Mura	
bhfuil	i	gceist	go	dtarlódh	postáil	rialta	
ná	modhnóireacht	le	linn	tréimhse	
fionraí,	ba	chóir	sruth	meán	sóisialta	an	
chláir	a	shéanadh	ar	phost	nó	tuairim	
agus	a	bhfágáil	gan	foilsiú	go	dtí	an	
tráth	a	mbeadh	modhnóireacht	ar	siúl	
in	athuair.	

Ní	mór	pleananna	foirceanta	agus	
aistrithe	maidir	le	gach	Cuntas	
Oifigiúil	Seirbhíse/Cláir	(Aicmí	1	&	2)	a	
chur	in	iúl	do	rannóga	na	Margaíochta	
agus	na	Cumarsáide	in	RTÉ.

1.10 Nuachtlitreacha
Más	mian	leat	craobhscaoileadh	a	
dhéanamh	ar	ábhar	cumarsáide	rialta	
[e.g.	Nuachtlitir]	i	measc	liosta	lucht	
leanta,	bítear	cinnte	go	bhfuil	toilteanas	
glacadh	le	hábhar	den	chineál	sin	curtha	
in	iúl	go	sainráite	acu.	Ná	baintear	
úsáid	as	an	liosta	sin	murar	chun	na	
críche	sin	amháin	é	a	bhfuil	toilteanas	
curtha	in	iúl	duit	ina	leith	nó	d'fhéadadh	
an	reachtaíocht	maidir	le	Cosaint	Sonraí	
a	bheith	á	sárú	agat.	

Ní	mór	cead	a	fháil	ón	aonad	lárnach	
maidir	le	cúrsaí	Cumarsáide	agus	
Forbairt	an	Bhranda	(Joseph	Hoban	
joseph.hoban@rte.ie	nó	Emer	Beesley	
emer.beesley@rte.ie)	i	ndáil	leis	an	
dearadh	ar	ábhar	den	chineál	sin.
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1.11 Fógraíocht
Tuigtear	go	coitianta	nach	bhfuil	
smacht	ag	RTÉ	ar	na	fógraí	a	fheictear	
le	Cuntais	Oifigiúla	Seirbhíse	nó	Cláir	
de	chuid	RTÉ	ar	ardáin	tríú	páirtí	
meán	sóisialta,	nach	mbaineann	siad	
leis	an	eagraíocht	ná	le	haschur	na	
heagraíochta	agus	go	dtagann	siad	
faoi	údarás	tríú	páirtí	an	ardáin	
meán	sóisialta.	Ina	ainneoin	sin,	tá	de	
chúram	ort	súil	a	choinneáil	ar	réimse	
iomlán	na	bhfógraí	a	fheictear	ar	
Chuntais	Oifigiúla	Seirbhíse	nó	Cláir	
de	chuid	RTÉ	(Aicmí	1	&	2)	

Ba	cheart	duit,	sa	chás	go	mbíonn	
fógraí	le	feiceáil	nach	bhfuil	inghlactha,	
sin	a	chur	in	iúl	don	Bhainisteoir	Líne.

Níor	chóir	go	mbeadh	aon	ábhar	
fógraíochta	ina	chuid	d'ábhar	de	chuid	
RTÉ	a	chuirtear	suas	ar	láithreáin	tríú	
páirtí.

1.12 Leanaí & Daoine Óga 
Mar	a	leagtar	amach	i	bPolasaí	RTÉ	
maidir	le	Cosaint	Leanaí,	is	ionann	
leanbh	agus	duine	faoi	bhun	ocht	
mbliana	déag.	Is	féidir,	de	réir	an	
pholasaí	chéanna,	a	rá	gur	duine	óg	
an	leanbh	atá	idir	15	agus	18	bliana	
d'aois.	Mar	a	luaitear	thuas,	ba	cheart	
go	mbeadh	eolas	maith	ag	gach	duine	
den	fhoireann	ar	Pholasaí	RTÉ	maidir	
le	Cosaint	Leanaí.	

Ba	cheart	don	lucht	foirne	a	bheith	
aireach	faoi	na	coinníollacha	maidir	leis	
an	aois	íosta	a	bhaineann	le	láithreáin	
éagsúla	craobhchórais	shóisialta,	ar	
minic	13	bliana	d'aois	socraithe	ina	
leith.	Bíonn	i	gceist	go	stopfadh	sin	
daoine	nach	bhfuil	an	aois	sin	slán	
acu	ó	chlárú	ina	gcomhaltaí	iomlána	
ionas	go	mbeadh	ar	a	gcumas	ábhar	
a	fhoilsiú	ar	líne.	Cuirtear	in	iúl	go	
soiléir	leis	an	aois	sin	freisin	an	aois	is	
óige	a	cheapann	úinéir	an	láithreáin	
a	bheith	oiriúnach	maidir	le	léitheoirí	
ócáideacha	an	láithreáin,	cé	nach	móide	
gur	féidir	le	húinéir	an	láithreáin	sin	a	
chur	i	bhfeidhm.

Tá	láithreáin	áirithe	craobhchórais	
shóisialta	a	tharraingíonn	sciar	mhór	
leanaí	agus	daoine	óga,	go	mór	mór	
iad	sin	a	bhfuil	13	bliana	slán	acu.	
Is	léir	gur	dream	iad	sin,	ó	thaobh	
déimeagrafaíochta	de,	arbh	fhurasta	
iad	a	bheith	i	mbaol	ar	láithreáin	
craobhchórais	shóisialta.	Sa	chás	go	
mbíonn	Cuntas	Oifigiúil	Seirbhíse/Cláir	
de	chuid	RTÉ	(Aicme	1	&	2)	dírithe	ar	
leanaí	agus	ar	dhaoine	óga,	ba	chóir	go	
gcinnteodh	riarthóir(í)	meán	sóisialta	
an	chuntais:	

•	go	bhfuil	an	chumarsáid	ar	an	
gcuntas	glan,	soiléir,	macánta,	gan	
athbhrí	agus	gur	chóir	go	mbeadh	sé	
oiriúnach	don	lucht	féachana	agus	
éisteacht	is	dócha	a	bheith	ag	an	
mbranda	nó	clár/sraith	de	chuid	RTÉ	
lena	mbaineann	

•	gur	cheart	ábhar	de	chuid	RTÉ	a	
chuirtear	suas	ar	an	gcuntas	a	bheith	
oiriúnach	don	lucht	léite,	féachana	
agus	éisteachta	is	dócha	a	bheith	ag	
an	gcuntas	meán	sóisialta	(Aicmí	1,	
2	&	3);

•	gur	cheart	go	mbeadh	ábhar	arna	
chruthú	ag	an	lucht	úsáide,	arna	
spreagadh	ag	gairm	scoile	de	chuid	
RTÉ,	a	bheith	oiriúnach	don	lucht	
léite,	féachana	agus	éisteachta	is	dócha	
a	bheith	ag	an	gcuntas	meán	sóisialta	
(Aicmí	1,	2	&	3)	agus	gur	cheart	toiliú	
tuismitheora	a	bheith	faighte.	

•	go	gcaitheann	riarthóir(í)	meán	
sóisialta	a	dtagann,	mar	gheall	ar	
a	gcuid	bainistíochta	ar	chuntas,	
líomhaintí	drochíde	chucu	nó	a	
éiríonn	buartha	maidir	le	leas	linbh,	
gach	líomhain	agus/nó	ábhar	buartha	
a	chur	in	iúl	d'oifigeach	Caidrimh	
Ainmnithe	RTÉ	faoi	réir	Pholasaí	
agus	Nós	Imeachta	RTÉ	maidir	le	
Cosaint	Leanaí.

1.13 Modhanna Chun 
Déileáil le Ciapadh/Trolláil
Cuntais (Aicme 1) 
Ba	chóir	do	riarthóirí	chuntais	den	
chineál	seo	staonadh	i	gcónaí	ó	fhreagra	
a	thabhairt	ar	theachtaireachtaí	
maslacha	agus	ó	pháirt	a	ghlacadh	i	
gcumarsáid	den	sórt	sin.	Sa	chás	go	
ndéantar	bagairt	thromchúiseach	ar	
dhuine	ar	bith,	ba	cheart	sin	a	chur	in	
iúl	gan	mhoill	don	bhainisteoir	líne,	
don	bhainisteoir	cumarsáide	cuí	nó	don	
Cheannasaí	Cumarsáide.	

Cuntais (Aicmí 2 & 3) 
Má	tharlaíonn	sé	go	bhfuiltear	do	
do	chiapadh	ag	drochíde	ar	líne	
(teachtaireachtaí	ainmheasartha	a	
bhféadfadh	cáineadh	pearsanta	agus	
cur	i	láthair	borb	a	bheith	i	gceist	leo),	
is	fearr	gan	aon	aird	a	thabhairt	ar	
theachtaireachtaí	den	sórt	sin.	Má	
tharlaíonn	go	dtagann	teachtaireacht	
chugat,	áfach,	is	dóigh	leat	a	bheith	ina	
bagairt	phearsanta	thromchúiseach,	
ní	mór	duit	sin	a	chur	in	iúl	don	
bhainisteoir	líne.

1.14 Táirgí a Mholadh
Táthar	lánsoiléir	i	dtreoirlínte	leasaithe	
RTÉ	d'iriseoirí	agus	do	lucht	déanta	
cláir	faoin	ngá	atá	le	hionracas	agus	
neamhspleáchas	eagarthóireachta.	
Níor	cheart,	ina	leith	sin,	do	riarthóirí	
cuntais	(na	haicmí	go	léir),	tacú	le	táirge	
nó	seirbhís	a	mholadh	go	comhfhiosach	
i	gcúiteamh	ar	leas	airgid	nó	leas	
comhchineáil	(mar	shampla,	bronntanas).	
D'fhéadfadh	moladh	tarlú	mar	tvuít	
bolscaireachta,	mar	thuairim	mholtach	
ar	Facebook,	nó	ar	bhealaí	eile.

Táthar lánsoiléir i 
dtreoirlínte leasaithe 
RTÉ d'iriseoirí agus do 
lucht déanta cláir faoin 
ngá atá le hionracas 
agus neamhspleáchas 
eagarthóireachta. 
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2.1 Cad atá i gceist le Cuntas 
Croschineáil Pearsanta / 
Cuntas Pearsanta?
Baineann	an	chuid	seo	le	cuntais	meán	
sóisialta	nach	é	RTÉ	a	chuir	ar	bun	iad	
agus	nach	bhfuil	faoi	bhainistíocht	RTÉ	
ach	atá	in	úsáid	ag	fostaithe	agus	ag	
conraitheoirí	de	chuid	RTÉ.	

Taobh	amuigh	de	chuntais	oifigiúla	
RTÉ	do	na	meáin	shóisialta	(Aicmí	
1	&	2),	measann	RTÉ	gur	cuntais	
phearsanta	(Aicmí	3	&	4)	gach	cuntas	
meán	sóisialta	eile	atá	ag	fostaithe	
agus	conraitheoirí.

Tuigtear	do	RTÉ	gur	dócha	go	
gceanglófar	cuntais	phearsanta	le	RTÉ,	
go	háirithe	na	cuntais	atá	ag	fostaithe	
craoltóireachta	/	eagarthóireachta.	
Tuigtear	gur	mó	go	mór	an	dóigh	go	
gceanglófar	an	cuntas	le	RTÉ	má	
bhaintear	úsáid	as	an	gcuntas	meán	
sóisialta	maidir	le	cúrsaí	oibre,	mar	
shampla,	má	fhoilsíonn	tú	ábhar	a	
bhaineann	le	do	phost	in	RTÉ	nó	má	
bhaineann	tú	úsáid	as	an	gcuntas	
chun	aird	a	dhíriú	ar	chláir	nó	ar	
shraitheanna	a	chraolfar	go	gairid.

D'fhonn	cur	chuige	ciallmhar	den	
phraiticiúlacht	a	leagan	amach	i	ndáil	
leis	na	meáin	shóisialta,	i	bhfianaise	na	
húsáide	a	bhaintear	astu	faoi	láthair,	
tá	dhá	rang	déanta	ag	RTÉ	de	na	
cineálacha	éagsúla	cuntas	pearsanta:	

Aicme	3		Cuntas	Croschineáil	Pearsanta
Aicme	4		Cuntas	Pearsanta

2.2 Cuntas Croschineáil 
Pearsanta (Aicme 3)
Is	cuntas	pearsanta	é	seo	atá	in	úsáid	
freisin	ag	láithreoir	nó	tuairisceoir	
craoltóireachta,	nó	fostaí/conraitheoir	
eile	de	chuid	RTÉ,	i	ndáil	le	cúrsaí	a	
bhaineann	leis	an	obair.	Ní	mór	don	té	
ag	a	bhfuil	cuntas	den	sórt	seo	cloí	leis	
na	treoirlínte	seo	i	ndáil	leis	an	úsáid	
uile	as	cuntas	croschineáil	pearsanta,	
an	úsáid	phearsanta	agus	ghairmiúil	
san	áireamh,	gan	teorainn	ná	eisceacht.

Glacann	RTÉ	leis	gur	féidir	na	cuntais	
seo	a	úsáid	go	dlisteanach	maidir	le	
gnó	RTÉ	ach,	ina	ainneoin	sin,	is	ar	
úinéir	an	chuntais	atá	an	fhreagracht	
ina	leith.	Má	shocraíonn	fostaithe	nó	
conraitheoirí	de	chuid	RTÉ	úsáid	chun	
críche	na	hoibre	a	bhaint	as	cuntais	
meán	sóisialta	phearsanta,	ba	cheart	
dóibh	aird	a	bheith	acu	ar	an	méid	seo	
a	leanas:	

•	Ba	cheart	duit	a	lua	sa	phróifíl/
bheathaisnéis	gur	fostaí	nó	
conraitheoir	de	chuid	RTÉ	atá	ionat.

•	Ba	cheart	duit	íomhá	pearsanta	a	
úsáid,	níor	cheart	lógó	RTÉ	a	úsáid.	

•	Ba	cheart	foclaíocht	a	úsáid	a	
chuireann	in	iúl	nach	ionann	naisc	a	
luaitear,	atvuíteáil	etc.	agus	aontú	le	
hábhar	ná	é	a	mholadh.	

•	Ba	cheart	go	mbeadh	séanadh	mar	
seo	a	leanas	ag	gabháil	le	cuntais	
croschineáil	phearsanta	(Aicme	
3):	“Tuairimí	de	mo	chuid	féin	na	
tuairimí	a	chuirtear	in	iúl	agus	ní	
tuairimí	de	chuid	RTÉ.”

Ba	cheart	an	séanadh	sin	a	bheith	
le	feiceáil	ar	mhaithe	le	cúrsaí	
macántachta	agus	iontaobh	an	phobail	
ionainn	a	choinneáil.	Is	é	atá	d'aidhm	
leis	an	lucht	léite	a	chur	ar	an	eolas	
gur	cuntas	pearsanta	atá	i	gceist.	Ba	
cheart,	ina	dhiaidh	sin	féin,	a	thabhairt	
faoi	deara	nach	aon	chosaint	séanadh	
dá	shórt	agus	gur	ar	fhosaithe	agus	
ar	chonraitheoirí	atá	an	fhreagracht	
i	ndáil	lena	gcuid	cuntas	féin	agus	go	
gceanglaítear	orthu	déanamh	de	réir	na	
dtreoirlínte	seo.	D'fhéadfadh	dliteanas	
ionadach	a	bheith	ar	RTÉ	freisin	i	ndáil	
le	bearta	fhostaí	dá	chuid.	Bheadh	
foclaíocht	ghreannmhar	nó	chleasach	ar	
an	séanadh	seo	mí-oiriúnach.	

Nóta:	Ba	cheart	do	dhaoine	den	
fhoireann	a	bhfuil	cuntais	croschineáil	
meán	sóisialta	acu	cheana	féin	sin	a	
chur	in	iúl	an	tráth	seo	don	bhainisteoir	
líne	má	tá	tagairt	do	“RTÉ”	in	ainm	
an	chuntais.	Más	mian	leat	tosú	ar	
chuntas	pearsanta	croschineáil	meán	
sóisialta	(Aicme	3)	a	úsáid,	pléitear	
an	baol	agus	an	choinbhleacht	leasa	a	
d'fhéadfadh	a	bheith	i	gceist	leis	sin	leis	
an	mbainisteoir	líne.	

2.3 Cuntas Pearsanta 
(Aicme 4)
Is	Cuntas	Pearsanta	(Aicme	4)	cuntas	
meán	sóisialta	a	chuireann	fostaí	nó	
conraitheoir	de	chuid	RTÉ	ar	bun	i	
ndáil	le	cúrsaí	pearsanta	agus	nach	
bhfuil	d'ábhar	air	a	cheanglaíonn	an	
t-úsáideoir	le	RTÉ	ach	fíorbheagán(mar	
shampla:	leathanach	Facebook	
pearsanta).	Ina	ainneoin	sin,	tagann	
cuntais	den	chineál	sin	faoi	scáth	na	
dtreoirlínte	seo	de	bhun	cheangal	
conartha	an	úinéara	le	RTÉ.	

Sa	chás	go	bhfuil	cuntas	pearsanta	
{Aicme	4}	á	oibriú	agat	ar	na	meáin	
shóisialta,	is	féidir	a	thabhairt	le	fios	sa	
phróifíl/bheathaisnéis	go	bhfuil	tú	ag	
obair	ag	RTÉ,	ach	ba	cheart	ansin	go	
mbeadh	an	líne	seo	a	leanas	ag	gabháil	
le	do	chuntas:	“Tuairimí de mo chuid 
féin na tuairimí a chuirtear in iúl agus 
ní tuairimí de chuid RTÉ.”

[RTÉ	Staff	should	read	this	in	
conjunction	with	Chapter	7	,	Section	6	of	
the	RTÉ	Staff	Manual	-	RTÉ’s	Policy	on	
the	Personal	and	Public	activities	of	Staff	
as	well	as	Appendix	5	of	the	RTÉ	Code	of	
Business	Conduct	(Sections	7	&	12)]

2.4	Úinéireacht	Ábhar	de	
Chuid RTÉ ar Chuntas 
Pearsanta
Is	le	RTÉ	Cearta	Maoine	Intleachtúla	
maidir	le	hábhar	ar	chuntas	
croschineáil	pearsanta	agus/nó	ar	
chuntas	pearsanta	(Aicmí	3&4).	Tá	
de	cheart	ar	coimeád	ag	RTÉ	treoir	
a	thabhairt	d'fhostaithe	agus	do	
chonraitheoirí	RTÉ	na	gníomhartha	
sin	a	dhéanamh	is	gá	chun	úinéireacht	
ábhar	den	sórt	sin	a	aistriú	go	dtí	
RTÉ.	Coimeádann	RTÉ	de	cheart	
treoir	a	thabhairt	d'fhostaithe	agus	do	
chonraitheoirí	RTÉ	ábhar	a	bhaineann	
le	RTÉ	a	bhaint	anuas	de	chuntas	
croschineáil	pearsanta	agus/nó	cuntas	
pearsanta	meán	sóisialta	(Aicmí	3&4).	

Coimeádann	RTÉ	de	cheart	treoir	
a	thabhairt	d'fhostaithe	agus	do	
chonraitheoirí	RTÉ	ábhar	a	bhaint	
anuas	de	chuntas	croschineáil	
pearsanta	agus/nó	cuntas	pearsanta	
meán	sóisialta	a	thugann	RTÉ	faoi	
mhícháil	(Aicme	3	&	Aicme	4).	

Cuid 2. Cuntais Phearsanta Fhostaithe agus 
Chonraitheoirí RTÉ ar na Meáin Shóisialta
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Beidh	teip	cloí	leis	na	treoracha	
dá	dtagraítear	in	alt	2.3	ina	ábhar	
araíonachta	maidir	le	fostaithe	agus	
faoi	réir	ag	na	gnáis	imeachta	maidir	
le	bearta	araíonachta.	D'fhéadfadh	go	
ndéanfaí	an	conradh	a	fhoirceannadh	i	
gcás	conraitheora.

Prionsabail & Gnáis 
Ba	cheart	déanamh	de	réir	na	
bprionsabal	agus	na	ngnás	a	leagtar	
amach	sna	treoirlínte	seo	ach,	ina	
dhiaidh	sin	is	uile,	ní	treoirlínte	ar	
leithligh	atá	iontu	agus	tagann	siad	faoi	
anáil	cháipéisí	polasaí	eile	de	chuid	RTÉ	
a	bhaineann	le	hábhar.	Ba	cheart	do	
dhaoine	aonair	tuiscint	a	bheith	acu	ar	
na	dualgais	agus	ar	na	srianta	atá	orthu	
ina	bhfostaithe	nó	ina	gconraitheoirí	
dóibh,	mar	a	leagtar	amach	sa	chuid	sin	
den	réamhrá	leis	na	treoirlínte	seo	faoin	
teideal	'dualgais	&	srianta'.	

Mícháil:	Cé	go	mbeifeá	ag	gníomhú	
mar	dhuine	príobháideach,	is	ionadaí	
poiblí	de	chuid	RTÉ	atá	ionat.	Ná	
tugtar	mícháil	ar	RTÉ.	

•	Smaoinigh	ar	a	bhféadfadh	eascairt	ó	
dhuine	nó	cúis	a	'leanúint'	

•	I	mbun	comhrá	ar	líne	duit,	
seachnaítear	masla	nó	ionsaí	
pearsanta

•	Ná	postáiltear	nasc	chuig	ábhar	
míchuí.

Neamhchlaontacht:	Ba	chóir	do	
lucht	foirne	agus	do	chonraitheoirí	
RTÉ	aird	a	bheith	acu	ar	an	ngá	atá	le	
neamhchlaontacht	agus	oibiachtúlacht	
an	t-am	go	léir.	

•	Níor	chóir	d'aon	duine	den	Fhoireann	
Eagarthóireachta	a	gcéadrogha	
i	gcúrsaí	polaitíochta	a	lua	ná	
amhras	a	tharraingt	ar	a	gcuid	
neamhchlaontachta

•	Níor	chóir	d'aon	duine	den	Fhoireann	
Eagarthóireachta	an	chaoi	a	
mbraitheann	siad	go	pearsanta	
faoi	cheisteanna	atá	sa	nuacht	faoi	
láthair	a	ligean	orthu	féin	ná	aon	
chlaontacht	a	léiriú	ina	leith.	

•	Ba	chóir	don	lucht	foirne	nach	bhfuil	i	
bpoist	eagarthóireachta	smaoineamh	
go staidéarach stuama	ar	an	
tuiscint	a	bhainfí	as	a	gcuid	tuairimí	
i	gcomhthéacs	dhúthracht	RTÉ	go	
ginearálta	maidir	le	bheith	cóir,	
cothrom,	neamhchlaonta.	

An Féidir é a Úsáid: Ba	cheart	don	
lucht	foirne	a	thuiscint	gur	féidir	le	
haighneas	nó	conspóid	a	eascraíonn	
ó	leathanaigh	croschineáil	díobháil	a	
dhéanamh	do	RTÉ	agus	go	bhféadfadh	
cúrsaí	dlí	a	theacht	i	gceist.	Seiceáiltear	
i	gcónaí	na	téarmaí	agus	na	
coinníollacha	a	ghabhann	leis	an	ardán	
áirithe	de	na	meáin	shóisialta,	mar	
shampla:	Facebook	–	fanann	an	t-ábhar	
a	chuirtear	suas	faoi	úinéireacht	an	té	a	
chuireann	suas	é.

Tá na Cáipéisí Treorach 
Faoin Dlí ar Fáil Anseo:
Nóta Comhairle faoin Dlí – 
Clúmhilleadh agus Clú a Chosaint 
http://hub.rte.ie/wp-content/
uploads/2012/11/Protection-of-
Reputation-KF1.pdf

Nóta Comhairle faoin Dlí – Dlí na 
Príobháideachta	
http://hub.rte.ie/wp-content/
uploads/2012/11/Privacy-Law-Advice-
Note-April-20121.pdf

Nóta Comhairle faoin Dlí – 
Díspeagadh 
http://hub.rte.ie/wp-content/
uploads/2012/11/Contempt-of-Court-
and-Court-Reporting1.pdf

Nóta Comhairle faoin Dlí–Sárú 
Cóipchirt	An	úsáid	as	téacs,	
grianghrafadóireacht,	saothar	ealaíne,	
ábhar	fuaime	agus/nó	closamhairc	
de	láithreáin	ghréasáin	maidir	
le	craobhchórais	shóisialta	nó	le	
hábhar	na	meán	a	chur	sa	timpeall	
("Láithreáin	Ghréasáin")	ar	sheirbhís	
de	chuid	RTÉ.	http://hub.rte.ie/
wp-content/uploads/2012/11/Use-of-
Material-from-Social-Networking-
Websites-on-RTÉ-Services1.pdf

Príobháideacht	&	Rúndacht: 
Bítear	cúramach	le	mionsonraí	faoi	
do	shaol	príobháideach	féin	agus	
faoi	shaol	príobháideach	daoine	
eile	lena	n-áirítear,	gan	teorannú,	
príobháideacht	lucht	úsáide	na	
láithreán	craobhchórais	sóisialta;	
d'fhéadfadh	tionchar	aige	sin	ar	
thuairim	an	phobail.	

•	Ná	déantar	cáineadh	ar	
chomhghleacaithe	ná	eolas	rúnda	faoi	
RTÉ	nó	faoi	thríú	páirtí	a	nochtadh.

•	Ná	cuirtear	an	té	a	thug	eolas	faoi	
rún	i	gcontúirt	agus	ná	cuirtear	in	iúl	
cén	duine	atá	i	gceist.	

•	Níor	cheart	do	lucht	foirne	RTÉ	
agus/ná	do	chonraitheoirí	ábhar	de	
bhunadh	RTÉ	ná	ábhar	inmheánach	
de	chuid	RTÉ	a	chur	suas	go	mbíonn	
sé	foilsithe	ag	RTÉ	ar	dtús.

•	Níor	cheart	na	Meáin	Shóisialta	
a	úsáid	chun	leas	gnó	pearsanta/
tríú	páirtí	a	chur	chun	cinn,	gan	
coinbhleacht	leasa	a	d'fhéadfadh	a	
theacht	chun	cinn	a	lua	go	sonrach.

Ba cheart don lucht 
foirne a thuiscint gur 
féidir le haighneas nó 
conspóid a eascraíonn 
ó leathanaigh 
croschineáil díobháil a 
dhéanamh do RTÉ agus 
go bhféadfadh cúrsaí dlí 
a theacht i gceist.
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Tuigeann	RTÉ	go	mbíonn	na	meáin	
shóisialta	ina	fhoinse	maidir	le	
hábhar	a	d'fhéadfaí	a	úsáid	le	linn	
tuairisc	a	thabhairt	ar	scéal	agus/nó	
clár	a	dhéanamh.	

Baineann	an	chomhairle	treorach	thíos	
le	daoine	d'Fhoireann	Eagarthóireachta	
RTÉ	go	háirithe,	mar	shampla	iriseoirí,	
eagarthóirí,	léiritheoirí	a	bhaineann	
úsáid	as	eolas	ar	láithreáin	mheán	
sóisialta	i	ndéanamh	a	gcuid	oibre,	
ach	ba	chóir	d'Fhostaithe	agus	do	
Chonraitheoirí	uile	RTÉ	a	bheith	ar	an	
eolas	faoin	treoir	a	leagtar	amach	anseo.

Baineann	an	chuid	seo	le	hábhar	ó	gach	
córas	de	na	meáin	shóisialta	a	úsáid,	
lena	n-áirítear	iad	seo	a	leanas	(agus	
tuilleadh	nach	iad):	

•	Láithreáin	Líonraí	Sóisialta	
(Facebook,	Myspace,	Linkedin)

•	Láithreáin	micreabhlagála	(Twitter)

•	Blaganna	(lena	n-áirítear	
blaganna	pearsanta	agus	blaganna	
comhlachtaí,	chomh	maith	le	freagraí	
orthu	sin)

•	Láithreáin	chun	ábhar	Físe	agus	
Grianghrafadóireachta	a	chur	sa	
timpeall	(Flickr,	YouTube)

•	Fóraim	agus	Cláir	Plé	(	Boards.ie,	
Google	Groups,	Yahoo!	Groups)

•	Ciclipéid	ar	líne	(Wikipedia,	
Sidewiki)

3.1 Bailiú Faisnéise  
&	Foinsí	Ábhair
Ba	chóir	a	bheith	cúramach	agus	úsáid	á	
bhaint	as	ábhar	a	eascraíonn	ó	láithreáin	
ghréasáin	agus	ó	shruthanna	meán	
sóisialta.	Caitear	le	bunfhaisnéis	mar	a	
dhéanfaí	le	faisnéis	ó	aon	fhoinse	eile.	Ní	
ceart	glacadh	leis	riamh	go	bhfuil	faisnéis	
cruinn	go	dtí	go	ndéantar	an	fhaisnéis	a	
sheiceáil	agus	a	dheimhniú.	

[Leagtar	amach	treoir	ghinearálta	
thíos	ach	ba	cheart	don	lucht	foirne	
seo	a	léamh	in	éineacht	le	Treoirlínte 
Iriseoireachta RTÉ agus Caighdeáin & 
Treoirlínte Clár RTÉ

Prionsabail & Gnáis
Cruinneas:	An	féidir	a	dheimhniú	go	
neamhspleách	go	bhfuil	an	fhaisnéis	
cruinn?	Murar	féidir,	ná	húsáidtear	í.	

An	féidir	ábhar	a	úsáid?:	Ní	gá	go	
mbeadh	ábhar	a	bheadh	ar	láithreáin	
ghréasáin	ag	cloí	le	dlí	na	hÉireann	
maidir	le	clúmhilleadh,	príobháideacht	
nó	díspeagadh.	Seiceáiltear	na	téarmaí	
agus	na	coinníollacha	a	ghabhann	
leis	an	ardán	faoi	leith	de	na	meáin	
shóisialta,	mar	shampla	i	gcás	
Facebook,	is	faoi	úinéireacht	an	té	a	
chuireann	suas	ábhar	atá	an	t-ábhar	i	
gcónaí.	Cinntítear	go	mbíonn	gach	cead	
a	bhaineann	le	hábhar	faighte	sula	
bhfoilsítear	ábhar	e.g	cead	maidir	le	
cóipcheart/trádmharc.

Údar:	Más	foinse	ar	líne	nó	ar	na	
meáin	shóisialta	atá	le	scéal,	ba	
cheart	sin	a	chur	in	iúl	agus	a	chur	i	
leith	an	bhunúdair.	

Bailiú Faisnéise:	Sábháiltear	gach	
leathanch	gréasáin	agus	nasc	a	
úsáidtear	le	linn	taighde	ar	scéal.	Is	
féidir	leis	an	lucht	postála	tvuít	nó	poist	
a	scrios	agus	a	shéanadh	go	raibh	siad	
riamh	ann.	Mar	chosaint	ina	aghaidh	
sin,	sábháiltear	an	t-ábhar	trí	phictiúr	
den	scáileán	a	ghlacadh	ionas	go	mbíonn	
fianaise	gurbh	ann	don	ábhar	an	
chéaduair.	[Brúitear	Ctrl	+	Alt	+	Print	
Scrn,	ionas	go	gcóipeáiltear	pictiúr	den	
scáileán;	Greamaigh	sin	in	Paint,	atá	ar	
na	ríomhairí	pearsanta	Windows	ar	fad,	
sa	chomhad	Accessories].

Ní ceart glacadh 
leis riamh go bhfuil 
faisnéis cruinn go 
dtí go ndéantar an 
fhaisnéis a sheiceáil 
agus a dheimhniú. 

Cuid 3. Ábhar ó Láithreáin Meán Sóisialta  
Sheachtracha Tríú Páirtí a Úsáid 
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I	gcás	Twitter,	féach	an	líon	tvuíteanna	
a	sheoltar	ón	gcuntas	atá	i	gceist.	
Tugann	scrúdú	ar	líon	agus	ar	ábhar	
na	tvuíteanna	tuiscint	mhaith	ar	
iontaofacht	an	chuntais.	

Cleasaíocht & Scigthuairiscíocht: 
Bítear	san	airdeall	faoi	chuntais	
bhréige.	Bíonn	ábhar	bréige	
[mar	shampla,	tuairiscí	nuachta	
fiodmhagaidh]	ar	chuid	mhór	láithreán	
gréasáin	agus	ar	shruthanna	meán	
sóisialta.	Déanann	roinnt	láithreán	
gréasáin	feachtaisíochta	aithris	ar	
ainmneacha	fearainn	agus	ar	leagan	
amach	foinsí	oifigiúla	d'fhonn	aoire	nó	
mífhaisnéise.

Ba	chóir	cuardach	a	dhéanamh	ar	líne	
lena	chinntiú	gur	cuntas	uathúil	meán	
sóisialta	ar	twitter	nó	ar	Facebook	é.	
Más	ann	do	dhá	chuntas	atá	in	ainm	
is	baint	leis	an	úsáideoir	amháin,	
is	rídhócha	gur	cuntas	bréige	ceann	
amháin	acu	ar	a	laghad.	

Ba	chóir	seiceáil	chuimsitheach	a	
dhéanamh	sula	mbaintear	úsáid	as	
ábhar	de	láithreáin	ghréasáin	nó	de	
shruthanna	meán	sóisialta.	Seiceáiltear	
an	chuid	den	láithreán	gréasáin	ina	
dtugtar	eolas	faoi	na	húinéirí,	“About	
Us”	nó	a	leithéid,	nó	baintear	úsáid	
as	inneall	cuardaigh	IP	[http://who.
is/	-	nó	deiseanna	den	chineál	sin	trína	
mbíonn	eolas	faoi	fhearainn	ar	fáil,	e.g.	
cláraitheoir	fearainn,	stádas,	sonraí	
caidrimh	riarthóireachta	agus	teicniúil	
d'úinéir	ainm	fearainn	ar	bith,	IP	agus	
eolas	faoin	IP].	

Ba	chóir	a	bheith	níos	cúraimí	maidir	
le	cuntas	Twitter	nuair	is	lú	go	mór	líon	
na	ndaoine	a	leanann	an	cuntas	ná	líon	
na	gcuntas	atá	á	leanúint	ag	úinéir	an	
chuntais	áirithe	seo.

Leatrom	Mar	a	chéile	le	gach	meán	
eile,	is	féidir	aidhm	folaigh	ó	thaobh	
cúrsaí	tráchtála	nó	polaitíocht	de	a	
bheith	mar	bhun	le	hábhar	ar	na	meáin	
shóisialta.	Is	minic	a	léirítear	ceangal	
ó	thaobh	polaitíochta	nó	tráchtála	
le	dreamanna	áirithe	trí	na	naisc	le	
láithreán	gréasáin	a	sheiceáil.

Faisnéis Mhíthráthúil 
Bíonn	leathanaigh,	fiú	ar	fhoinsí	
iontaofa,	nach	gcoinnítear	cothrom	le	
dáta.	Baintear	úsáid	i	gcónaí	as	foinsí	
aitheanta	chun	a	sheiceáil	gur	faisnéis	
reatha	aon	fhaisnéis	a	fhaightear	ar	líne.

Príobháideacht:	Tá	na	
sluaite	ag	foilsiú	ábhair	-	ábhar	
grianghrafadóireachta,	fuaime	agus	
físe	san	áireamh	-	a	bhféadfadh	eolas	
fúthu	féin	a	bheith	á	nochtadh	acu	
leis.	Is	iondúil	gur	ar	mhaithe	lena	
gcuid	cairde	agus	lucht	aitheantais	
a	dhéanann	siad	sin	agus	is	leis	an	
té	a	chuireann	suas	ábhar	dá	shórt	
úinéireacht	ar	an	ábhar	i	gcónaí.	
[Níor	cheart	ábhar	den	sórt	sin	a	
úsáid	gan	cead	ón	úinéir.]Ní	mór	
teacht	ar	an	gcothrom	idir	úsáid	
chuí	as	ábhar	a	d'fhéadfadh	a	bheith	
curtha	san	fhearann	poiblí	ag	duine	
go	neamhaireach	agus	meas	ar	
phríobháideacht	an	té	sin,	fiú	sa	chás	
go	bhfuil	baint	acu	le	scéal	nuachta.	Má	
bhaineann	amhras	ar	bith	le	hábhar	
a	úsáid,	cuirtear	an	cás	i	gcead	an	
bhainisteora	líne.	

Baintear úsáid i 
gcónaí as foinsí 
aitheanta chun 
a sheiceáil gur 
faisnéis reatha 
aon fhaisnéis a 
fhaightear ar líne.
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Tá	sainordaithe	agus	tá	anois	ina	cheangal	an	fhoirm	seo	a	chur	faoi	bhráid	
bhainisteoir	cumarsáide	an	ibd	nó	aonad	cumarsáide	na	corparáide	sula	gcuirtear	
cuntas	ar	bith	ar	bun	de	réir	na	naicmí	a	luaitear	ar	leathanach	1	(aicme	1	nó	2)

Liosta Seiceála maidir le Straitéis na Meán Sóisialta      

Clár/Cainéal/Réimse	Ábhair:	

Cén	fáth	ar	mian	leat	úsáid	a	bhaint	 
as na meáin shóisialta?

Cén	cuspóir	gnó	lena	mbaineann	sé?	

            
Nóta:	Ba	chóir	do	na	hEagarthóirí	ábhar	RTÉ	Digiteach	a	phlé	go	luath	sa	phróiseas	coimisiúnaithe.	Moltar	dul	i	gcomhairle	le	
RTÉ	Digiteach	i	dtús	phróiseas	den	sórt	sin	d'fhonn	socrú	ar	an	teacht	i	láthair	is	fearr	do	gach	clár	faoi	leith	ar	na	meáin	ar	líne.

Agus	an	fhoirm	thíos	á	líonadh	isteach,	cuirtear	N/F	isteach	mura	bhfuil	feidhm	leis	an	gceist.	

Sula Seoltar Tá Níl Nótaí

1:		Cé	na	deiseanna	de	chuid	Chórais	RTÉ	 
Digiteach	is	mian	leat	a	úsáid?

Bileog	Eolais	Bhunúsach Bíonn	bileog	eolais	ag	gabháil	le	gach	clár	chomh	
fada	is	go	bhfuil	ábhar	sa	Phreasphacáiste.	Bíonn	an	
t-eolas	ar	an	mbileog	eolais	bunaithe	go	hiomlán	ar	
an	ábhar	agus	ar	na	híomhánna	sa	Phreasphacáiste.

Tugtar	ansin	cuntas	achoimre	ar	an	gclár	chomh	
maith	le	híomhá.	Is	féidir	cur	leis	an	méid	sin	le	
sonraí	faoi	eagráin	éagsúla	agus	gailearaí	bunúsach	
grianghraf.	Is	mó	ábhair	a	bhíonn	ann	de	réir	mar	a	
théann	an	tsraith	ar	aghaidh.	Luaitear	sonraí	faoin	
am	craolta	agus	an	cainéal	chomh	maith	le	nasc	leis	
an	gclár	ar	Sheinnteoir	RTÉ.

Ba	cheart	an	Bhileog	Eolais	a	fhoilsiú	tuairim	is	
seachtain	roimh	an	tráth	craolta	ionas	gur	féidir	
roinnt	bolscaireachta	a	dhéanamh	roimh	ré	ón	
mbunleathanach	Teilifíse.

-	Níl	costas	díreach	i	gceist

Micrealáithreán Chomh	maith	leis	na	gnéithe	a	bhaineann	leis	an	
mbileog	eolais	[thuas],	bíonn	táib	ar	féidir	cliceáil	
orthu	ar	fáil	de	leithéid:	‘Buneolas’,	‘Láithreoirí’,	‘An	
tSeachtain	seo',	‘Roimhe	seo’,	‘Naisc’,	‘Comhfhreagras’,	
‘Ticéid	Lucht	Féachana',	nasc	le	Raidió	RTÉ.

Is	féidir	naisc/íocóin	maidir	leis	na	meáin	shóisialta	
[Twitter,	Facebook,	YouTube,	Flickr,	Tumblr]a	
chur	isteach	chomh	maith	le	mionscáileán	Twitter	
[bunaithe	ar	haischlib	nó	ábhar	faoi	leith	agus	
breiseán	‘Like’	Facebook.

-	Níl	costas	díreach	i	gceist

Aguisín 1: Cead Cuntas d'Aicme  
1 nó Aicme 2 a Chruthú 



20 Treoirlínte Meáin Shóisialta

Sula Seoltar Tá Níl Nótaí

Láithreán	Iomlán Láithreán	gréasáin	as	féin	le	hábhar	nach	bhfuil	
ar	fáil	in	aon	áit	eile.	Tugtar	dearadh	faoi	leith	air	
agus	brandáil	a	bhaineann	leis	an	gclár	go	sonrach.

Dearadh	inmheánach	[e.g.	MasterChef	Ireland]	nó	
dearadh	le	comhlacht	seachtrach	[e.g.	Dirty	Old	
Towns].

Is	tionscadal	den	chineál	is	casta	láithreán	gréasáin	
iomlán	agus	bíonn	gá	le	hobair	shuntasach	ó	thaobh	
réimsí	forbartha,	eagarthóireachta	agus	léiriúcháin.	

Bíonn	cinneadh	láithreán	iomlán	a	chur	ar	fáil	
bunaithe	ar	thosca	éagsúla	i	réimse	Léiriúchán	
Digiteach	RTÉ	[e.g.	am	tionscanta,	an	méid	oibre	a	
bhaineann	leis	an	léiriúchán,	costas	etc.].

Sa	chás	go	roghnaíonn	léiritheoirí	dearthóir	
gréasáin	seachtrach	a	úsáid,	NÍ	MÓR	RTÉ	
Digiteach	a	bheith	páirteach	sa	togra	ó	na	
cruinnithe	comhairle	tosaigh	faoin	dearadh	ionas	go	
gcinntítear	an	chomhoiriúnacht	le	córais	RTÉ.	

Bíonn	na	cláir	ar	liosta	sa	roghchlár	anuas	sula	
gcraoltar	iad	nó	má	bhíonn	rannpháirtíocht	de	
chuid	an	lucht	éisteachta	nó	féachana	i	gceist.	

-	Tá	costas	breise	i	gceist

RTÉ	iD
[ní	dócha	go	dtiocfadh	i	gceist	ach	amháin	 
i	ndáil	le	láithreán	gréasáin	iomlán]

Beidh	ar	an	lucht	úsáide	liostáil	d'aon	ghnó	le	pobal	
áirithe	[e.g.	pobal	Super	Garden]	chun	a	bheith	
páirteach	ann	agus	sin	a	dhéanamh	le	RTÉ	iD	
[liostáil	ar	bhealach	simplí	leis	an	gcóras	trí	eolas	
bunúsach	a	thabhairt].

Ó	bhíonn	duine	ina	bhall	de	phobal,	is	féidir	próifíl	
a	chruthú,	na	gnéithe	pearsantachta	a	úsáid,	
tuairimí	a	thabhairt,	léirmheas	a	scríobh	nó	ábhar	a	
chur	suas	[i	bhfoirm	íomhánna	amháin	faoi	láthair].

Ardán	Pobail	Pluck	 Is	ardán	feidhmchláir	é	Pluck	atá	ar	fáil	ar	
an	láithreán	gréasáin	RTE.ie.	Tá	dlús	mór	
feidhmeanna	pobail	ar	fáil	air,	ina	measc:

Tuairimí
Fóraim
Grianghraf/lón	físe	a	chur	suas
Rátáil
Léirmheastóireacht
Freagraí
Gradaim	&	Suaitheantais
Leathanaigh	do	Phróifílí	Pearsanta
Sruthanna	taiscéalaíochta	&	gníomhaíochta
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Sula Seoltar Tá Níl Nótaí

PollDaddy Ardán	saor	ó	tháille	atá	in	PollDaddy	ar	féidir	
Pobalbhreitheanna	agus	Suirbhéanna	a	reáchtáil	air.	

Is	furasta	Pobalbhreith	/	Suirbhé	a	chóiriú	mar	
chuid	de	láithreán	gréasáin	cláir	agus	tugann	sin	
deis	caidreamh	níos	tréine	leis	an	lucht	úsáide	nó	
deis	eolas	a	bhailiú	is	féidir	a	úsáid	ar	an	gclár.	

Níl	leibhéal	ard	slándála	i	gceist	le	
pobalbhreitheanna	PollDaddy	agus,	go	ginearálta,	
níl	siad	oiriúnach	do	chomórtas	ar	gá	smacht	dian	
ar	an	vótáil	ina	leith.	

Tá	leibhéal	cosanta	níos	airde	i	gceist	le	vótáil	ar	
Pluck	sa	chás	go	mbíonn	RTE	iD	de	dhíth	freisin,	ach	
bíonn	níos	mó	oibre	i	gceist	lena	leithéid	a	chóiriú.

Deiseanna	bolscaireachta	ar	RTÉ.ie:

•	Gné-altanna	ar	an	mbunleathanach	Teilifíse	 
–	in	iomaíocht	le	hábhar	eile	Teilifíse

•	Buaicphointí	ar	an	mbunleathanach	Teilifíse	 
–	in	iomaíocht	le	hábhar	eile	Teilifíse

•	Gné-altanna	ar	bhunleathanach	RTÉ.ie	–	 
in	iomaíocht	le	hábhar	eile	ar	fud	na	rannóg	 
uilig,	mar	sin	níl	aon	chinnteacht	ina	leith	

•	Buaicphointí	ar	bhunleathanach	RTÉ.ie	–	 
in	iomaíocht	le	hábhar	eile	ar	fud	na	rannóg	 
uilig,	mar	sin	níl	aon	chinnteacht	ina	leith

Caighdeán	na	n-íomhánna	agus	méid	an	ábhair	a	
bheidh	ar	fáil	a	chinnfidh	an	méid	bolscaireachta	is	
féidir	a	dhéanamh	ar	fud	RTÉ.ie.

-	Níl	costas	díreach	i	gceist

Nuachtlitir Deis	trínar	féidir	nuachtlitir	a	sheoladh	amach	chuig	
rannpháirtithe	a	iarrann	iad	a	chur	ar	an	liosta.	

D’fhéadfaí	rannpháirtithe	a	earcú	via	láithreán	
gréasáin,	aip	fhón	póca,	leathanach	Facebook,	etc.

Beidh	cuntas	RTE	iD	de	dhíth	chun	nuachtlitir	a	
sheoltar	ar	an	ríomhphoist	a	fháil
Oiriúnach	do	chaidreamh	níos	fadtéarmaí.	

Ní	mór	nuachtlitir	a	bheith	pearsanta	agus	luach	
breise	a	bheith	leis	an	ábhar	seachas	nuashonrú	ar	
ábhar	a	d'fhoilseofaí	ar	leathanach	gréasáin	an	chláir.

-	Tá	Costas	Breise	i	gceist
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Sula Seoltar Tá Níl Nótaí

2:	Cé	na	deiseanna	is	mian	leat	a	úsáid?

Facebook

Twitter

Audioboo

Flickr

YouTube Tá	cainéal	faoi	leith	ar	YouTube	ag	RTÉ	ar	féidir	
gearrthóga	a	chur	air	[seachas	cláir	iomlána].	Is	
féidir	seinnliosta	cláir	faoi	leith	a	chruthú	maidir	
leis	an	gclár	sin	agatsa,	más	cuí	sin.	

Eile	(luaitear	sonraí)

3:		An	féidir	cúis	mhaith	a	lua	go	bhfuil	gá	dáiríre	do	
chuid	ábhair	a	bheith	ar	fáil	sna	háiteanna	seo?	

4:		An	bhfuil	iniúchadh	déanta	agat	ar	láithreáin	
tríú	páirtí	eile	don	stáisiún/réimse	ábhair?	

5:		An	bhfuil	taighde	déanta	agat	faoi	ábhar	eile	
den	chineál	céanna	a	d'fhéadfadh	a	bheith	ar	
fáil	cheana	féin	taobh	istigh	den	eagraíocht	lena	
mbaineann	tú?	

6:		An	bhfuil	taighde	déanta	agat	ar	an	mbealach	a	
n-úsáideann	eagraíochtaí	craoltóireachta	eile	na	
meáin	shóisialta	don	chineál	seo	beartaíochta?	

7:		Ar	smaoinigh	tú	ar	thogra	píolótach	bunaithe	
ar	aon	imeacht	amháin	faoi	leith	nó	ar	feadh	
tréimhse	ama	faoi	leith?	

8:		An	mbeidh	feachtas	sluafhoinse	ag	gabháil	leis	
an	teacht	i	láthair	ar	na	meáin	shóisialta	chun	
daoine	a	chur	ag	trácht	air?	

9:	An	bhfuil	an	úsáid	chuí	á	bhaint	as	brandáil?	

10:		An	bhfuil	stóráil	ar	ainmneacha	an	lucht	úsáide	
nó	ar	phasfhocail	tugtha	san	áireamh	agat?	

11:		An	bhfuil	smaoineamh	déanta	agat	ar	shlata	
tomhais	maidir	le	toradh	na	beartaíochta?	Cé	 
na	slata	tomhais	a	bheidh	in	úsáid	agat?

12:		An	bhfuil	tugtha	san	áireamh	go	bhféadfadh	
go	mbeadh	gá	toiliú	a	fháil	a	éilítear	faoin	
Reachtaíocht	maidir	le	Cosaint	Sonraí?	

13:		An	bhfuil	cinntithe	agat	go	bhfuiltear	ag	cloí	leis	
an	bPolasaí	maidir	le	Cosaint	Leanaí,	más	gá	sin?
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Gnáthriarachán ó lá go lá Tá Níl Nótaí

1:		Cé	air	a	mbeidh	an	fhreagracht	ghinearálta	
eagarthóireachta	i	ndáil	leis	na	cuntais	seo?

2:		Cé	air	a	mbeidh	an	fhreagracht	ó	lá	go	lá	na	
cuntais	a	choinneáil	cothrom	le	haimsir?	

3:		An	bhfuil	treoir	stíle	agat	ina	leagtar	amach	an	
claonadh	ginearálta	agus	an	stíl	atá	inghlactha	
agus	an	cineál	a	bheadh	mí-oiriúnach?	

4:	Cé	chomh	minic	a	bheidh	ábhar	á	chur	suas?

5:		Cé	na	cineálacha	ábhair	a	bheidh	á	gcur	suas?	
Conas	a	choinneoidh	tú	an	t-ábhar	suimiúil?

6:		An	dtuigeann	an	lucht	foirne	le	fón	cliste	a	úsáid	
chun	ábhar	a	chruthú	agus	a	sheoladh?

7:		Conas	a	dhéanfar	bainistíocht	maidir	le	tuairimí	
ar	Facebook	nó	ar	bhlag	agus	le	freagraí	@	taobh	
amuigh	de	na	huaireanta	oifige?

Pobal	a	Chruthú Tá Níl Nótaí

1:		Conas	a	spreagfar	daoine	ar	dtús	chun	a	bheith	
ina	gcairde	nó	ar	an	lucht	leanúna?

2:		Má	tá	Twitter	nó	Audioboo	in	úsáid,	an	mbeidh	
tusa	ar	an	lucht	leanúna	ag	gach	duine	a	
thosaíonn	do	do	leanúint?	

3:		Conas	a	léireoidh	tú	don	lucht	éisteachta	nó	
féachana	gur	mór	is	fiú	leat	a	dtuairimí	etc.?

4:		Conas	a	dhéanfaidh	tú	cuid	dhílis	den	chlár	
líneach	den	bheartaíocht	ar	na	meáin	shóisialta?	

5:		Conas	a	chuirfidh	tú	an	lucht	féachana	nó	
éisteachta	ag	tapú	na	n-ardán	eile	ar	fad	agus	cé	
chomh	minic	agus	a	dhéanfar	sin?	

Tomhas Tá Níl Nótaí

1:		An	bhfuil	cuntas	bit.ly	cláraithe	agat	agus	an	
leagan	gairid	den	url	nasctha	le	tweetdeck?

2:		An	dtuigeann	tú	le	húsáid	a	bhaint	as	 
Facebook	Insights	agus	as	bit.ly?

3:		Cén	duine	a	bhaileoidh	ScreenGrabs	agus	 
cás-staidéir?

4:		Cé	a	scríobhfaidh	tuairiscí	míosúla	ina	 
ndéantar	anailís	ar	na	sonraí?	
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Bainistíocht	i	ndáil	leis	an	Dea-cháil Tá Níl Nótaí

1:		An	bhfuil	na	daoine	a	dhéanann	an	bhainistíocht	
ar	na	cuntais	sách	sinsearach	agus	dóthain	taithí	
acu	chun	déileáil	le	tuairimí	cáinteacha	agus	
tromchúiseacha?	

2:		Conas	a	dhéanfá	bainistíocht	maidir	le	botún	
nó	ionsaí	tromchúiseach?	An	bhfuil	blag	agat	a	
d'fhéadfá	a	fhoilsiú	mar	fhreagra?	

3:		An	raibh	caidreamh	idir	tú	féin	agus	an	t-ionadaí	
Poiblíochta/Cumarsáide	faoi	phleanáil	d'ócáid	dá	
leithéid	sin?

Dúnadh/Straitéis Foirceanta? + – Nótaí

1:		Conas	a	chuirfidh	tú	in	iúl	don	lucht	leanúna	go	
bhfuil	an	láithreán	á	dhúnadh?[Moltar	tuairisc	
a	fhoilsiú	ina	ndeirtear	go	bhfuil	an	láithreán	
le	dúnadh	agus	ina	mínítear	an	chúis	leis	sin	
agus	an	tráth	a	dtarlóidh	sé.	Glactar	buíochas	le	
daoine	chomh	maith.]	

2:	Cé	leis	an	lucht	leanúna	ar	Twitter?

Nótaí breise ar bith:

Nótaí faoi stíl agus faoi chlaonadh ginearálta an chuntais:
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Tá	sainordaithe	agus	tá	anois	ina	cheangal	an	fhoirm	seo	a	chur	faoi	bhráid	an	
bhainisteora	líne	sula	gcuirtear	cuntas	ar	bith	ar	bun	a	thagann	faoi	scáth	aicmí	1,	2	
nó	3,	nó	má	tá	cuntas	agat	cheana	féin.

Cead maidir leis na Meáin Shóisialta 

Ainm: 

An	ball	den	fhoireann	atá	ionat?	

An conraitheoir atá ionat? 

Má tá cuntas agat, cad é an URL nó an 
lorgán? 

Tá	an	chuid	sin	maidir	le	Lucht	Foirne	agus	Beartaíocht	Sheachtrach	de	Lámhleabhar	an	Lucht	Foirne	léite	agam.

Tá	an	líne	seo	a	leanas	curtha	le	mo	chuntas	agam:	“Tuairimí de mo chuid féin na tuairimí a chuirtear in iúl agus ní 
tuairimí de chuid RTÉ.”

Tuigim	na	srianta	agus	na	dualgais	atá	orm	i	leith	RTÉ	agus	an	cuntas	seo	á	oibriú	agam.

Tá	na	treoirlínte	maidir	leis	na	meáin	shóisialta	léite	agus	tuigthe	agam	

Aguisín 2. Dearbhú maidir le Cuntas d'Aicme 1, 2 nó 3
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Is	iomaí	bealach	inar	féidir	na	meáin	
shóisialta	a	úsáid	mar	chuid	de	do	
chlár.	Pléitear	roinnt	samplaí	thíos.	

B'fhéidir	gur	mhaith	leat	breathnú	ar	
an	gcur	i	láthair	a	rinne	Dan	Biddle	ó	
Twitter,	tá	sé	ar	fáil	ar	an	RTÉ	Hub.	

Moltar,	ina	dhiaidh	sin,	go	mbeadh	
cruinniú	agat	leis	an	Rannóg	
Cumarsáide	sula	dtosaítear	ar	an	
léiriúchán	chun	an	cur	chuige	is	
oiriúnaí	a	phlé.

Gairm agus Faisnéis 
Ghinearálta
Úsáidtear	na	cuntais	oifigiúla	Facebook	
agus	Twitter	maidir	le	gairm	agus	
faisnéis	ghinearálta.

Chun	Ábhar	a	Chruthú
Úsáidtear	Twitter	agus	Facebook	chun	
tuairimí	an	lucht	féachana	a	iarraidh	
maidir	le	hábhar	cláir	[na	haíonna	ab	
fhearr,	ceisteanna	le	cur	ar	aíonna,	
scéalta	greannmhara,	tuairimí,	réimsí	
ábhair,	etc.].	Ní	mór	do	riarthóir	an	
chuntais	bainistíocht	a	dhéanamh	
ina	leith	seo	agus	modhnóireacht	a	
dhéanamh	maidir	leis	na	freagraí.

Carachtair a Chruthú agus 
Drámaíocht a Chothú 
Sa	chás	nach	bhfuil	cuntas	meán	
sóisialta	dá	c(h)uid	féin	ag	láithreoir/
carachtar	an	chláir,	d'fhéadfadh	gurbh	
fhiú	cuntas	meán	sóisialta	faoi	leith	a	
chur	ar	bun	le	linn	thréimhse	craolta	
an	chláir.	Is	rogha	maith	blag	freisin	
don	ghnó	seo.

Chun Plé a  
Tharraingt Faoin gClár
Tá	an	lucht	féachana	ag	baint	úsáid	
níos	mó	ná	riamh	as	Twitter	chun	
caidreamh	a	choinneáil	le	chéile	
agus	iad	ag	cur	a	dtuairimí	in	iúl	faoi	
chláir	theilifíse	le	linn	am	craolta.	
Chun	Tvuíteáil	faoi	do	chlár	féin	a	
ghríosú,	déantar	sin	a	ghairm	ó	bhéal	
ar	an	aer	nó	le	strapa	ar	an	scáileán	
[sonraí	thíos]	agus	haischlib	an	chláir	
nó	haischlib	do	cheist	faoi	leith	á	
lua	e.g.	#elev8	nó	#whatIwoulddo	nó	
#dothisfirst

Comórtais	agus	Tabhartais
Is	breá	an	bealach	seo	chun	lucht	
leanúna	a	shlógadh	agus	is	minic	a	
oireann	sé	go	hiontach	do	chlár	ag	a	
bhfuil	ábhar	marsantachta	le	tabhairt	
amach.	Má	bhíonn	duaiseanna	á	
dtairiscint	nó	comórtais	á	rith	trí	
Facebook	agus	Twitter,	is	féidir	lucht	
féachana	a	chothú	maidir	le	seó	faoi	
leith	nó	smaoineamh	faoi	leith	a	
cuireadh	i	láthair	ar	an	seó.	Déantar	
caidreamh	le	foireann	Comórtais	
RTÉ	chun	Téarmaí	&	Coinníollacha	
oiriúnacha	a	shocrú	agus	chun	
pleananna	faoi	chuntas	le	brandáil	 
RTÉ	a	phlé.	

Straitéis Foirceanta
Tá	sé	tábhachtach	go	mbeadh	plean	
soiléir	leagtha	amach	ón	tús	faoina	fhad	
a	leanfaidh	ceangal	idir	RTÉ	agus	an	
láithreán,	an	phróifíl	nó	an	leathanach.	

Sa	chás	go	bhfuil	sruth	meán	sóisialta	
ar	bun	agus	nach	mbeidh	clár	ar	an	aer	
ar	feadh	tréimhse	fada	[níos	mó	ná	aon	
mhí	amháin],	is	gá	straitéis	aistrithe/
foirceanta	a	chur	i	bhfeidhm.	Pléitear	
sin	leis	an	Rannóg	Margaíochta	agus	
an	Rannóg	Cumarsáide	sula	gcuirtear	
cuntas	ar	bun.	

Tá sé tábhachtach 
go mbeadh plean 
soiléir leagtha amach 
ón tús faoina fhad 
a leanfaidh ceangal 
idir RTÉ agus an 
láithreán, an phróifíl 
nó an leathanach. 

Aguisín 3. Na Meáin Shóisialta agus do Chlársa
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Aguisín 4. Brandáil RTÉ ar Facebook agus Twitter

Ní	ceart	cuntas	Facebook	ná	cuntas	
Twitter	a	chur	ar	bun	gan	cead	
roimh	ré	ón	mBainisteoir	Líne	
lena	mbaineann	agus	ó	na	rannóga	
Margaíochta	agus	Cumarsáide	agus/
nó	ó	Chomhordaitheoir	na	Meán	
Sóisialta.	Ba	cheart	gach	cuntas	a	
chur	ar	bun	mar	chuntas	ar	leithligh	
agus	níor	cheart	a	dhéanamh	trí	
leathanaigh	corparáideacha	atá	ag	
léiritheoir	neamhspleách.	Ní	mór	
sonraí	maidir	le	logáil	isteach	agus	
pasfhocail	a	sheoladh	ar	aghaidh	chuig	
an	Eagarthóir	Coimisiúnaithe	agus	
Preasoifig	Teilifís	RTÉ.	Níor	cheart	
aon	athrú	orthu	sin	gan	fógra	24	uair	a	
chloig	a	thabhairt	do	gach	duine	in	RTÉ	
ar	ceart	caidreamh	leo	ina	leith.	Níor	
cheart	i	gcás	ar	bith	athrú	ar	na	sonraí	
sin	le	linn	chraoladh	an	chláir	gan	dul	i	
gcomhairle	roimh	ré	le	RTÉ.

4.1	Facebook
4.1.1. Ainm ar an gCuntas
Ní	foláir	RTÉ	a	lua	san	ainm	le	gach	
cuntas	do	na	meáin	shóisialta.

Seo	an	stíl	is	rogha	le	RTÉ:	RTÉ/Ainm	
an	chláir.	Ba	cheart	RTÉ	a	lua	chomh	
maith	sa	chur	síos	agus	ba	cheart	go	
luaifí	na	sonraí	craolacháin	iomlána	
ar	an	leathanach.	Sa	chás	go	mbíonn	
Facebook	in	úsáid	chomh	fada	roimh	
ré	agus	nach	féidir	sonraí	craolacháin	
cruinne	a	lua,	téitear	i	gcaidreamh	leis	
an	bPreasoifig	Teilifíse.	Luaitear	an	
cainéal	ar	a	gcraolfar	an	clár	maille	
leis	an	mbrandáil	cheart	RTÉ	One	nó	
RTÉ	Two	[agus	ní	RTE	1	nó	RTE	2].	
Luaitear	url	do	láithreán	gréasáin	os	
cionn	an	chur	síos.

Ón	uair	a	bhunaítear	ainm	Facebook	
agus	gur	mó	ná	100	atá	sa	lucht	
leanúna,	ní	féidir	an	t-ainm	a	athrú.	
NÍ	FOLÁIR	dá	bhrí	sin	an	beart	a	
dhéanamh	i	gceart	ón	tús.	

4.1.2. Cur síos ar an gCuntas
Ba	cheart	i	ngach	cás	cead	oifigiúil	a	
fháil	ó	RTÉ	maidir	leis	an	ngrianghraf	
clúdaigh	agus	an	íomhá	próifíle.	Ba	
cheart	go	mbeadh	lógó	RTÉ	le	feiceáil	
sa	ghriangraf	clúdaigh.	Is	féidir	
lógó	a	chur	isteach	le	feidhmchláir	
bhunúsacha	maidir	le	íomhánna	a	
ionramháil.	[Is	féidir	Gimp	a	íoslódáil	
saor	ó	tháille	agus	é	breá	simplí].	Bítear	
staidéarach	agus	lógó	á	chur	isteach	

go	gcinntítear	go	gcuirtear	in	ionad	cuí	
é	agus	nach	gcuireann	sé	isteach	ar	
bhrandáil	an	chláir.	Is	féidir	lógó	cláir	
aontaithe	agus	íomhánna	a	ghabhann	
leis	a	fháil	ón	roinn	cumarsáide	chuí	nó	
ó	www.rte.ie/branding

4.1.3. Rialacha an Tí
Ba	chóir	rannóg	maidir	le	‘Rialacha	an	Tí’	
a	bheith	ar	an	leathanach	eolais	freisin.	
Bíonn	tairbhe	as	sin	sa	mhodhnóireacht	
maidir	le	tuairimí	a	scríobhtar.	

Foclaíocht	a	mholfaí:	
“Ba	mhaith	linn	dá	mbreacfadh	lucht	
leanúna	[Ainm	an	Chláir]	tuairimí	ar	
an	leathanach	seo.	Beidh	athbhreithniú,	
áfach,	á	dhéanamh	ar	gach	tuairim.	
Glanfar	amach	aon	tuairim	a	mheastar	
a	bheith	mí-oiriúnach	nó	tarcaisneach.	
Fágfar	ann	aon	ní	a	chuireann	tú	sa	
timpeall	a	bhaineann	le	hábhar	an	
leathanaigh	seo	féin.	Coinnítear	de	
cheart	úsáideoir	a	bhlocáil	a	sháraíonn	
Rialacha	an	Tí	seo.	Ní	hionann	tuairim	
a	bhreactar	anseo,	mura	luaitear	
a	mhalairt,	agus	tuairim	[Clár],	
[Comhlacht	Léiriúcháin]	ná	RTÉ.”

4.2 Twitter
4.2.1. Ainm ar chuntas oifigiúil RTÉ 
Ní	mór	RTÉ	a	lua	san	ainm	ar	chuntas	
ar	bith	do	na	meáin	shóisialta	d'aicmí	
1	agus	2.

Tá	srian	20	spás	carachtair	ar	a	
mhéid	le	hainm	cuntais.	Is	ceart	
sin	a	thabhairt	san	áireamh	ón	
tráth	is	túisce	den	réamhléiriúchán.	
D'fhéadfadh	nach	n-éireodh	leis	an	
teacht	i	láthair	ar	na	meáin	shóisialta	
mura	dtagann	ainm	an	chuntais	trasna	
go	maith	ar	na	hardáin	seo.

Seo	an	stíl	is	rogha	le	RTÉ:	RTÉ/
Ainm	an	chláir,	leis	an	lorgán[@].	Mar	
shampla:	RTÉ	FairCity	[ainm	cuntais],	
@RTEFairCity.

Is	ceart	an	síneadh	fada	a	úsáid	i	ngach	
tagairt	do	RTÉ	ach	ní	féidir	an	síneadh	
fada	a	úsáid	sa	lorgán(@),	agus	ní	ceart	
a	úsáid	i	haischlibeanna.	Sna	cásanna	
sin,	fágtar	an	síneadh	fada	ar	lár.

4.2.2. Haischlibeanna
Nuair	a	bhítear	ag	socrú	ar	haischlib,	
roghnaítear	ceann	atá	nádúrtha	simplí.	
Ná	húsáidtear	RTÉ	sa	haischlib	ach	
amháin	chun	idirdhealú	a	dhéanamh	
idir	an	clár	agus	clár	den	ainm	chéanna	
ar	chainéal	eile	[e.g.	Don’t	Tell	The	Bride	
-	#rtedttb.	#bbcdttb	atá	ag	BBC	Three;	
The	Voice	of	Ireland	-	#rtethevoice	
–#thevoiceuk	atá	ag	BBC	One).

4.2.3. Cur síos ar an gCuntas
Ba	cheart	RTÉ	a	lua	sa	chur	síos	
ar	an	gcuntas,	chomh	maith	leis	na	
sonraí	craolacháin	iomlána	[luaitear	
an	cainéal	–	leis	an	mbrandáil	cheart	
RTÉ	One	nó	RTÉ	Two	seachas	RTE	
1	nó	RTE	2].	Ní	cheadaítear	duit	ach	
160	carachtar,	ní	mór	a	bheith	gonta.	
Baintear	úsáid	as	giorrúcháin	stuama	
agus	seachnaítear	nósanna	litrithe	ar	
téacs	(SMS).	Is	féidir	an	cur	síos	seo	
ar	an	gcuntas	a	athrú	tráth	ar	bith,	
go	háirithe	sa	chás	gur	mhian	leat	
béim	a	leagan	ar	ghnéithe	éagsúla	den	
chlár	le	linn	léiriú	an	chláir,	tráth	na	
bolscaireactha,	nuair	atá	sé	á	chraoladh	
agus	tar	éis	a	chraolta.	Luaitear	url	do	
láithreán	gréasáin	sa	spás	don	nasc	sin.

4.2.4. Abhatáranna
Ní	ceart	úsáid	a	bhaint	mar	abhatár	as	
grianghraf	ná	ábhar	ealaíne	seachas	an	
chuid	sin	atá	ceadaithe	go	hoifigiúil	ag	
RTÉ	agus	b'fhearr	dá	mbeadh	lógó	RTÉ	
[maidir	le	cainéal	áirithe]	mar	chuid	
den	abhatár.	

Ba	cheart	lógónna	seirbhísí	a	chur	in	
ord.	Téitear	i	gcomhairle	le	Cumarsáid	
agus	Margaíocht	maidir	le	treoir	agus	
maidir	le	hábhar	ealaíne	a	cheadú.	

Samplaí	d'ábhar	ealaíne	seirbhísí	
éagsúla:
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