CARTA DE MOTIVACIÓ RENOVACIÓ
PROGRAMA ZING

2019/2020

<<La carta de motivació és clau per la renovació de beca>>

Aquesta deu ser escrita a mà per l’alumne/a que opta a la beca.

Abans de començar et suggerim:




Que et prenguis temps per contestar la teva carta. Busca un moment i espai on
puguis reflexionar cada pregunta i respondre de manera clara i concisa.
Que comparteixis què penses i sents argumentant cada resposta.
I que tinguis present que no hi ha respostes correctes o incorrectes.
Volem conèixer-te millor i entendre la raó per la qual desitges una beca.

Gràcies, et desitgem el millor.
EQUIPO NOUS CIMS
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Qüestionari a emplenar per part del/la candidat/a

Contesta sincerament i dins l’espai disponible al full de resposta les següents preguntes:
1. Quins estudis vols seguir cursant?

2. On vols cursar aquests estudis? Quina és la raó per la qual has escollit aquesta escola o
centre formatiu? Quins altres centes o escoles has valorat abans de decidir-te?

3. Quins han estat els teus reptes i dificultats a l’hora de dur a terme els estudis aquest
curs passat? Quins creus que poden ser els nous reptes i obstacles a l’hora de poder
acabar amb èxit els d’aquest nou curs?

4. Quines son les teves persones de referència quan t’ha sorgit alguna dificultat en els
estudis? A qui demanes ajuda?
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5. De què t’agradaria treballar? Quin tipus de feina voldries fer? Per què t’agradaria fer
aquesta feina? Tens alguna experiència en aquest camp?

6. Quines altres activitats has pogut fer o t’agradaria fer a part d’estudiar?

7. Per què creus que et segueixes mereixent aquesta beca Zing?

8. El programa de beques contempla que com a retorn social facis accions de voluntariat
que repercuteixin positivament a la societat i/o al teu entorn. Quines accions concretes
creus que podries fer o has fet?
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SI US PLAU SIGNA AQUEST DOCUMENT PER ACCEPTAR QUE INCLOGUEM LES TEVES DADES
PERSONALS A LA NOSTRA BASE DE DADES
De conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del 27 d’abril de 2016 (RGPD), la Llei
Orgànica 3/2018 del 5 de desembre (LOPDGDD) y la resta de normativa legal vigent en matèria de
protecció de dades personals, l’ informem que les dades personals aportades en aquest formulari
seran tractades per la "Fundació Privada Nous Cims", amb l’única finalitat de participar en el procés
d’anàlisi d’idoneïtat del perfil com a candidat beneficiari de les beques per estudis concedits per
l’entitat mencionada. Així com el seguiment acadèmic obtingut en relació a la beca concedida.
Els destinataris de la informació que ens estan proporcionant són el personal de la fundació,
autoritzats per la direcció, i queden subjectes al deure i obligació de secret professional. Es cediran
les dades a les administracions públiques de l’àmbit de l’ensenyament i l’educació, quan sigui
necessari segons legislació vigent. Les seves dades es tractaran d’acord amb la normativa vigent,
sense que puguin utilitzar-se per a finalitats diferents de les aquí autoritzades. Les dades dels
sol·licitants es tractaran per realitzar les entrevistes a la empresa Improving Psicopedagogia S.C.P
que les tractarà amb aquesta única finalitat i segons normativa de protecció de dades.
De conformitat amb el dret a la pròpia imatge (Llei Orgànica 1/1982 del 5 de maig) l’informem que
la Fundació pot arribar a realitzar fotografies/vídeos individuals o en grup dels becats i familiars per
tal de realitzar accions de seguiment i /o promocionals de manera indefinida en suports tradicionals
i/o digitals, xarxes socials, web de la fundació i altres formats actuals que es puguin donar en el futur.
Indiqui en la següent casella si accepta o no accepta que les seves imatges siguin emprades amb
aquestes finalitats:
Sí desitjo que emprin les meves imatges pels fins abans detallats
No desitjo que emprin les meves imatges pels fins abans detallats
Aquestes dades es conservaran mentrestant duri la relació de l’alumne becat amb la fundació. No es
comunicarà a tercers, excepte por obligació legal, ni tampoc es realitzarà cap transferència
internacional de dades sense el seu consentiment previ. Un cop finalitzada la relació amb l’alumne
amb la fundació, les dades es guardaran bloquejades, segons estableixi la normativa sectorial vigent
o s’esborraran amb les mesures de seguretat pertinents.
Així mateix, informem que té dret a sol·licitar l’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les dades
i la limitació i oposició al seu tractament dirigint-se a Fundació Privada Nous Cims: Plaza Europa, 2123, 08908 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona o enviant un correu electrònic a
beques@nouscims.com, amb una fotocopia del seu DNI o document anàleg en dret, indicant el tipus
de dret que vol exercir. Té dret igualment a retirar el consentiment en qualsevol moment. La retirada
del consentiment no afectarà a la licitud del tractament efectuat prèviament.
També té dret a presentar una reclamació si considera que el tractament de dades personals no
s’ajusta a la normativa vigent davant l’ Autoritat de control (www.agpd.es).
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Amb la signatura del present document, el sota signant (o representant legal) es
considera informat i atorga el seu consentiment pel tractament mencionat.
Nom i Cognoms:
DNI:
Data:
Signatura:

Representant legal de:
DNI:
Data:
Signatura:
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