XARXA D’AMICS I AMIGUES DE LA LACTANCIA MATERNA
RED DE AMIGOS Y AMIGAS DE LA LACTANCIA MATERNA
xarxarussafalm@gmail.com
NOM COMERCIAL …………………………………………………………....
Tipus d’activitat: ……………......……………………...................................
Direcció del local, establiment o comerç que participa en la campanya:
……………….……………………………………………………………………………….....

Persona de Contacte: ……………………………………...………………....
Telèfon: …………………….Email: ………………………………………......
_____________________________________________________________________

La entitat o el comerç, d’ara en avant “la entitat col·laboradora”, manifesta
estar d’acord amb les bases de la campanya que s’exposen a continuació:
La entitat col·laboradora es compromet a acollir a las mares lactants que
desitgen accedir al seu local o comerç i proporcionar una cadira còmoda
en un lloc que facilite la visibilització y normalització de la lactància
materna.
La entitat col·laboradora es compromet a realitzar aquest servei de forma
gratuïta per a las mares, sense obligació d’adquisició o consumició.
La entitat col·laboradora es compromet a col·locar l’adhesiu amb el
distintiu de la campanya d’Amics i amigues de la lactància materna, que
Amamanta i Plataforma per Russafa li proporcionaran de forma gratuïta,
en un lloc del seu establiment que estiga visible des del exterior.

Amamanta i la Plataforma per Russafa es comprometen a subministrar el
material relacionat amb la campanya i fer el seguiment d’aquesta.
Amamanta i la Plataforma per Russafa es comprometen a promocionar el
establiment o comerç en les xarxes socials, pàgines web i actes de
presentació i mitjans de comunicació que publiciten la campanya.

En el cas de produir-se alguna modificació de les dades, la entitat
col·laboradora ha de comunicar-ho amb el fi de mantindre la seua
informació actualitzada.
Signat en ………………………… el dia…… de…………….. de 20…
Per el grup coordinador:

Per la entitat col·laboradora:

La entitat col·laboradora autoritza
la utilització de les seues dades personals per a
les finalitats de comunicació interna de la Xarxa
d’amics i amigues de la lactància materna / Red
de amigos y amigas de la lactancia materna.
(Marcar la casella)

Els responsables i encarregats del tractament d'aquestes dades són Amamanta (CIF G97283717;
C/ La Pobla de Vallbona 14-1, 46191 Vilamarxant, Valencia) i la Plataforma per Russafa (CIF
G97706352; Literato Azorín, 39 bajo, 46006 Valencia). La entitat col·laboradora pot exercir els
seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació i portabilitat, dirigint-se a
xarxarussafalm@gmail.com.

