
FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZACY OKAZANIA
 ZE ZDJECIA/BEZPOSREDNIEGO

 POLICJA MIASTA CHICAGO

Ja, , wyrazam zgode na przeprowadzenie okazania ze zdjecia/bezposredniego w
(lmie i nazwisko, drukowanymi literami)

w dniu
(Miejsce) (Data)

INSTRUKCJE DLA SWIADKA ZGODNIE Z PRZEPISAMI 725 ILCS 5/107A-2(e)(1)
Rozumiem, ze nagrywanie mojej osoby nie jest wymagane i moge go odmowic:

Jesli nagrywanie okazania jest praktyczne, zostanie wykonane nagranie dzwieku i obrazu mojej osoby oraz osob bedacych
obiektami okazania, dla celow dokladnego udokumentowania wszelkich oswiadczen, ktore zloze.

.
Sprawca przestepstwa moze, ale nie musi byc przedstawiony w okazaniu.

Jesli okazania dokonuje niezalezny administrator, nie zna on tozamosci sprawcy przestepstwa. Jesli niezalezny administrator nie
jest obecny, nie moge zakladac, ze administrator okazania wie, ktora osoba bedaca obiektem okazania jest sprawca przestepstwa.

Administrator okazania ze zdjecia/bezposredniego wyjasnil mi powyzsze instrukcje, a ja rowniez je przeczytalem(-am) i/lub zostaly mi one
przeczytane i je rozumiem.

DataPodpis swiadka Godzina

NAGRANIE DZWIEKU/OBRAZU

Zaden policjant nie zasugerowal w jakikolwiek sposób, ze powinienem wyrazic zgode lub odmówic, aby ten sklad zostal nagrany. Decyzja o
tym skladzie jest dla mnie osobistym i osobistym uprzywilejem.  Zakresl slowo (y) "zgoda" lub "nie wyrazaj zgody" ponizej.

Wyrazam zgode/nie wyrazam zgody na nagrywanie wideo. Podpis swiadka

Rozumiem, ze z nagraniem wideo lub bez niego prawo stanowe wymaga nagrania audio, chyba ze nie jest to mozliwe.
Podpis swiadka

UWAGA: Jesli nagranie audio skladu nie jest mozliwe, niezalezny administrator ustanowi w przestrzeni ponizej okreslonych warunkow lub
dokladne golabki zlozone przez swiadka, ktore opisuje, dlaczego nagranie audio tablicy zdjec/spisu nie bylo mozliwe.

WYNIKI OKAZANIA ZE ZDJECIA/BEZPOSREDNIEGO

Swiadek zidentyfikowal nastepujaca(-e) osobe(-y) N
r R

DSwiadek zlozyl nastepujace oswiadczenie podczas okazania ze zdjecia/bezposredniego co do tozsamosci sprawcy przestepstwa:

.

.

.

.
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PODPISY

Podpis osoby ogladajacej okazanie ze zdjecia/bezposrednie

Podpis administratora okazania ze zdjecia/bezposredniego Data

Data

Nr odznaki

Godzina

Nie moge czuc przymusu dokonania identyfikacji.

Rownie wazne jak zidentyfikowanie sprawcy przestepstwa jest wykluczenie osob niewinnych.

Dochodzenie bedzie kontynuowane niezaleznie od tego, czy identyfikacja zostanie dokonana.

.
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