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Varovainen verkostoituja ei laita Internetiin mitään sellaista, mitä ei voisi julkisesti sanoa.
Salassapito- ja liiketoimintaan liittyvät sisäpiirisäännökset koskevat myös verkkoa
• Älä julkaise luottamuksellista informaatiota
• Älä julkaise seuramme tai kolmannen osapuolen tekijänoikeuden tai
muun immateriaalioikeuden suojaamaa aineistoa, kuten valokuvia, videoita, mainoksia tai tekstejä ilman oikeudenhaltijan lupaa.
FB Factorin nimissä saavat toimia sosiaalisessa mediassa vain ne henkilöt, joiden
tehtäviin se on sovittu kuuluvaksi.
Seurassamme viestintä on valtuutettu johtokunnalle. Edellä mainitut voivat harkintansa perusteella myöntää tietyin edellytyksin ja rajauksin oikeuksia mahdollisille muille
toimihenkilöille.
Seuralla on yhteiset, sovitut sosiaalisen median kanavat Facebookissa, Instagramissa, Twitterissä ja Youtubessa. Seuran viestintä sosiaalisessa mediassa tapahtuu yhteisten, julkisten sivujen kautta.
Seuramme jäsenet sosiaalisessa mediassa mahdollisesti esiintyessään toimivat
omalla henkilökohtaisella statuksellaan ei FB Factorin statuksella. Välitämme aktiivisesti viestejä viestinnästä vastaavalle, joka toimii edelleen oman arviointinsa ja harkintansa perusteella.

Muista, että seuramme ulkopuoliset tahot arvioivat Sinua - toimi aina sen mukaisesti
Kunnioita muita
Kuuntele ja arvosta yleisöäsi. Älä loukkaa ketään. Kunnioita yksityisyyttä ja vältä esimerkiksi
poliittisia, uskonnollisia tai tiettyyn ihmisryhmään liittyviä kannanottoja. Kiusaaminen EI ole
sallittua missään muodossa ja sitä havaitessa, pitää siihen puuttua välittömästi.
Älä ole anonyymi
Kerro kuka ja mistä olet. Älä markkinoi seuraamme nimettömästi. Laita persoonasi peliin. Ole
aidosti osa yhteisöä.
Ole aktiivinen
Vastaa asiallisesti ja faktoilla kommentteihin. Reagoi nopeasti.
Älä provosoidu
Älä mene mukaan riitaisiin keskusteluihin. Myönnä mahdolliset omat virheesi, korjaa ne nopeasti ja opi niistä. Älä ole hyökkäävä. Jos olet eri mieltä, kerro näkemyksesi kohteliaasti ja tilanteeseen sopivalla tavalla.
Mieti mitä julkaiset
Mieti ennen kuin julkaiset. Älä julkaise luottamuksellista informaatiota. Älä viittaa tai lainaa
kumppaneiden keskusteluja ilman lupaa. Liitä viittaukseen lähdelinkki aina kun voit.
Seiso sanojesi takana
Pysy omalla asiantuntija-alueellasi. Kirjoita vain niistä asioista, joista tiedät. Älä kirjoita asian
vierestä. Erota mielipiteet faktoista. Tarkista lähteesi. Älä salaile, pyri läpinäkyvyyteen. Kirjoita sujuvasti ja varmista faktat. Tähtää laatuun, älä määrään.
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