ForoESGAL INFORMA
SERVIZO
INFORMACIÓN
WHATSAPP/
TELEGRAM

Se desexas recibir información de interese relacionada coa Economía Social en Galicia e,
especialmente, vinculada ao Foro pola Economía Social Galega, date de alta nesta nova
vía de comunicación que activamos, a través das aplicacións WhatsApp e Telegram.
Leva por nome "ForoESGAL Informa".

ALTA
Para activar o servizo:
Garda na túa lista de contactos o número 666 69 69 24 co nome "ForoESGAL Informa".
Envía unha mensaxe de WhatsApp/Telegram ao contacto "ForoESGAL Informa" co
texto “Alta”, seguido do teu nome e apelido.
A partir dese momento comezarás a recibir información sobre eventos, axudas,
novidades, acontecementos etc, que consideramos de especial relevancia para que
esteas ao tanto. Iso si, non imos saturar.
BAIXA
Se queres darte de baixa, enía unha mensaxe de WhatsApp/Telegram a "ForoESGAL
Informa" co texto “Baixa” seguido do teu nome e apelido.
INFORMACIÓN
Normalmente enviaremos a información de luns a venres, entre as 10 h e as 20 h. De
tratarse dunha información de urxencia, emerxencia ou especial interese, remitirase no
momento oportuno.
Trátase dunha lista de difusión, non dun grupo, polo que recibirás cada mensaxe de
forma individual e ninguén máis terá acceso aos teus datos. A difusión da información
realízase baixo propiedade do ForoESGAL, propietaria do servizo.
NORMAS DE USO
Puntualmente, poderemos remitir algunha mensaxe para solicitar a túa opinión sobre o
servizo co fin de melloralo. O envío de mensaxes inaxeitadas ou reiteradas ao contacto
do ForoESGAL, suporá a baixa automática polo administrador do servizo. Lembra
comunicar se cambias de número de teléfono móbil, en caso de querer continuar
recibindo o servizo.
O envío da mensaxe de alta ao móbil do ForoESGAL supón a aceptación das condicións e
normas de uso dos servizos e de WhatsApp ou de Telegram (podes consultar as normas
de uso e preguntas frecuentes de ambas as aplicacións nos seguintes enlaces).
IR AO ENLACE información de uso de WhatsApp
IR AO ENLACE preguntas frecuentes de Telegram

