
BEQUES DE ”LA CAIXA”
I CASA ÀSIA PER CURSAR 

UN MBA A LA XINA

Aquest informe, estrictament confidencial, haurà de ser emplenat per un professor o per una persona que hagi dirigit o supervisat la
investigació, treball o estudis del sol·licitant en el camp de la seva especialitat. Gràcies per la seva cooperació.

Comentari sobre la capacitat intel·lectual, maduresa emocional, motivació per prosseguir estudis de postgrau, creativitat i iniciativa, i
preparació professional del sol·licitant.

Nom i cognoms:
A EMPLENAR PEL SOL·LICITANT

CARTA DE REFERÈNCIA
Es prega al signant d’emplenar aquesta carta i lliurar-la al sol·licitant en sobre tancat.

Data límit de recepció: 15 de juny de 2007

A EMPLENAR PEL SIGNANT

Nom del signant: 

Càrrec: 

Departament: 

Universitat o Empresa: 

Adreça: 

Data: Signatura i segell de la universitat:

En compliment de la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), informem el sol·licitant i el signant d’aquesta carta de referència que les dades que hi faciliten seran tractades per la
Fundació ”la Caixa” per al procés de selecció de becaris.
La Fundació ”la Caixa” es compromet a tractar d’una manera absolutament confidencial totes les dades de caràcter personal i a utilitzar-les només dins del procés de selecció. Per tant, en cas que no es concedeixi la
beca, les dades incorporades a fitxers seran cancel·lades i aquest document, destruït amb la resta de documentació del sol·licitant.
Només en cas que el sol·licitant sigui beneficiari de la beca, les seves dades podran ser transferides a l’organisme col·laborador d’aquest programa de beques i a l’Associació de Becaris de ”la Caixa”. 
El sol·licitant i el signant podran exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, segons la LOPD, mitjançant un escrit enviat a l’Àrea de Beques i Estudis Socials de l’Obra Social ”la Caixa”, Av. Diagonal,
621, torre 2, planta 8 (08028 Barcelona).

             


