
Zostań	modelką	BILQUIS	
#bilquisteam	
	

miejsce	pracy:	Warszawa		
Forma	zatrudnienia:	Umowa	zlecenie	lub	umowa	o	pracę.	
Możliwe	rozliczenie	również	w	barterze.	Zakończenie	procesu	rekrutacji:	koniec	lutego	2023.	

Marka	premium	stworzona	z	pasji	do	mody	oraz	miłości	do	naturalnych	materiałów,	które	są	delikatne	dla	skóry	i	
dodatkowo	 nie	 uczulają.	 To	 kolekcja	 bielizny	 nocnej	 z	 wysokiej	 jakości	 jedwabiu	 naturalnego,	 w	 całości	
zaprojektowana	i	uszyta	w	Polsce.	Ciekawe	wzory,	modne	fasony,	niebanalne	dodatki,	wysokiej	jakości	materiały	to	

atuty,	 które	wyróżniają	 nas	 na	 rynku.	Dodatkowo	 cała	 produkcja	 odbywa	 się	w	naszej	małej	 	 szwalni,	 dzięki	 czemu	możemy	
zadbać	 o	 każdy	 szczegół	 produkcji,	 a	 także	w	 niektórych	 przypadkach	 dostosować	model	 bezpośrednio	 pod	 Klienta.	 Jesteśmy	
marką	 dla	 osób,	 które	 wciąż	 cenią	 jakość	 wykonania	 oraz	 wybierają	 materiał	 luksusowy,	 naturalny	 zamiast	 sztucznego,	
syntetycznego.	www.bilquislove.com	

Jeśli	spełniasz	poniższe	wymagania:	
• masz	25	–	35	lat,	wzrost	172	–	182	cm	

nosisz	rozmiar	ubrań	36-38	(S-M)	
• Pracowałaś	już	jako	modelka/fotomodelka	(warunek	konieczny)	
• Przyślij	nam	swoje	zgłoszenie	wypełniając	poniższą	ankietę.	

Prosimy	pamiętać	o	dołączeniu	swoich	zdjęć	(2	zdjęcia;	cała),sylwetka	z	przodu	oraz	od	pasa	w	górę,	
warunek	konieczny,	link	do	portfolio.		
Zgłoszenie	prześlij	do	na	nasz	adres	e-mail	contact@bilquislove.com	
	
Z	wybranymi	Kandydatkami	skontaktujemy	się	telefonicznie	lub	mailowo,	w	celu	umówienia	spotkania	
w	naszej	siedzibie.	
	
Zdjęcia:	cała	sylwetka	przód,	zdjęcie	twarzy.	

……………………………………………………………………………………..	
Imię	i	nazwisko:		

……………………………………………………………………………………..	
Nr	telefonu	 	

……………………………………………………………………………………..	
Email	

……………………………………………………………………………………..	
Instagram	

……………………………………………………………………………………..	
Facebook	 	
	
……………………………………………………………………………………..	
Rozmiar	 	

……………………………………………………………………………………..	
Wzrost	

……………………………………………………………………………………..	
Ob.biustu:	 	

……………………………………………………………………………………..	
Ob.tali:		

http://www.bilquislove.com
mailto:contact@bilquislove.com


……………………………………………………………………………………..	
Ob.bioder:	
	

Zgoda	na	przetwarzanie	danych	osobowych:	

Przekazanie	 danych	 osobowych	 zwykłych	 wykraczających	 poza	 zakres	 wskazany	 w	 art.	 22¹	 §	 1-2	
Kodeksu	 pracy	 jest	 dobrowolne,	 a	 ich	 umieszczenie	 w	 formularzu	 aplikacji	 oraz	 w	 dokumentach	
aplikacyjnych	 stanowi	 zgodę	 na	 ich	 przetwarzanie	 przez	 Mayka	 Group	 Sp.	 z	 o.o	 z	 siedzibą	 w	
Warszawie,	 ul.	Międzynarodowa	 31a/3	 nr	 KRS	 0000815382.	 Powyższe	 oznacza	 również,	wyrażenie	
zgody	na	przetwarzanie	danych	osobowych	szczególnych	kategorii,	określonych	w	art.	9	ust.	1	RODO	
zawartych	 w	 dokumentach	 aplikacyjnych.	 (Aplikacje,	 zawierające	 dane	 osobowe	 szczególnych	
kategorii	(np.	dane	o	stanie	zdrowia	lub	informacje	o	stopniu	niepełnosprawności,	które	będą	zbędne	
w	procesie	naboru	zostaną	zanonimizowane	w	zakresie	danych	szczególnych	kategorii).	

Wszelkie	 informacje	 dotyczące	 przetwarzania	 Twoich	 danych	 osobowych	 znajdziesz	 na	
stronie	www.bilquislove.com	w	zakładce	Polityka	prywatności.	
	
Tak:	Wyrażam	 zgodę	 na	 przetwarzanie	 przez	 Mayka	 Group	 Sp.	 z	 o.o.	 z	 siedzibą	 w	 Warszawie,	 ul.	
Międzynarodowa	 31a/3,	 03-393	 Warszawa,	 nr	 KRS	 0000815382	 moich	 danych	 osobowych	 w	 celu	
przeprowadzenia	 analiz	 oraz	 testów	 predyspozycji	 zawodowych	 w	 związku	 z	 aplikowaniem	 przeze	
mnie	na	wybrane	stanowisko.	
											
Tak:	Wyrażam	 zgodę	 na	 przetwarzanie	 przez	 Mayka	 Group	 Sp.	 z	 o.o.	 z	 siedzibą	 w	 Warszawie,	 ul.	
Międzynarodowa	 31a/3,	 03-393	 Warszawa,	 nr	 KRS	 0000815382	 podanych	 przeze	 mnie	 danych	
osobowych	 zawartych	 w	 dokumentach	 aplikacyjnych,	 dla	 celów	 prowadzenia	 przyszłych	 rekrutacji	
przez	administratora,	nie	dłużej	niż	przez	okres	roku	od	zakończenia	procesu	rekrutacji	na	aplikowane	
stanowisko.	
	
Zgoda	 jest	dobrowolna	 i	w	każdej	chwili	przysługuje	Ci	prawo	dostępu	do	treści	danych,	 żądania	 ich	
sprostowania,	 usunięcia,	 ograniczenia	 przetwarzania	 oraz	 wniesienia	 sprzeciwu	 względem	
przetwarzania	 danych,	 a	 także	 prawo	 wniesienia	 skargi	 do	 Prezesa	 Urzędu	 Ochrony	 Danych	
Osobowych.	 Więcej	 informacji	 na	 temat	 przetwarzania	 danych	 osobowych	 znajdziesz	 w	 Polityce	
Prywatności	 na	 naszej	 stronie.	 Najprostszym	 sposobem	 na	 dokonanie	 zmian	 jest	 kontak	mailowy	 z	
nami:	contact@bilquislove.com	

	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 ………………………………………………………………………………………	
	 	 	 	 Czytelny	podpis	 	 	

	 	 	 	 ………………………………………………………………………………………	
	 	 	 	 Data,	miejscowość	

mailto:contact@bilquislove.com

