
REQUEST FOR PUBLICATION OF PHOTOGRAPH - ADULT
BUREAU OF DETECTIVES/CHICAGO POLICE DEPARTMENT

I, , the reporting person of the documented missing

person,

Chicago, Illinois, and whose current whereabouts are unknown to me, do hereby request that

my photograph(s) and/or electronic media image(s) of said documented missing person be given

to and utilized by the Chicago Police Department's Bureau of Detectives.

I understand that the Chicago Police Department's Bureau of Detectives may disseminate this

photo(s) and/or electronic media image(s) to private agencies, public agencies, and/or social

media platforms including, but not limited to the Chicago Police Department's web site for the sole

purpose of aiding the Chicago Police Department in locating the documented missing person.

Further, l understand that the Chicago Police Department and those chosen agencies will retain

custody of said photograph(s) and/or electronic media image(s) and that the agencies or social

media platforms, upon advice of the Chicago Police Department, will have the sole discretion as to

the photo's and/or electronic media image(s) publication and dissemination. I understand that if

the documented missing person is located that publication of said photo(s) and/or electronic

media image(s) will cease as soon as is practicable.

I have had an opportunity to read this document and a member of the Chicago Police Department

has explained its terms to me. I am signing the Request for Publication of the documented missing

person's photo(s) and/or electronic media image(s) as my free and voluntary act.

DatedSigned
REPORTING PERSON

DatedWitness
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,

RD NO.

who last resided at



WNIOSEK O PUBLIKACJĘ FOTOGRAFII – OSOBA DOROSŁA 
BIURO DETEKTYWÓW / WYDZIAŁ POLICJI MIASTA CHICAGO 

NR REF. 

Ja,   , osoba zgłaszająca udokumentowaną osobę zaginioną, 

, zamieszkałą ostatnio pod adresem   , 

Chicago, Illinois, której aktualne miejsce pobytu jest mi nieznane, niniejszym proszę o przekazanie 

Biuru Detektywów Wydziału Policji miasta Chicago i wykorzystanie przez nie moich fotografii i/lub zdjęć 

w formie elektronicznej ww. udokumentowanej osoby zaginionej. 

Przyjmuję do wiadomości, że Biuro Detektywów Wydziału Policji miasta Chicago może 

rozpowszechniać te fotografie i/lub zdjęcia w formie elektronicznej do prywatnych agencji, agencji 

publicznych i/lub platform mediów społecznościowych, w tym między innymi na stronie 

internetowej Wydziału Policji miasta Chicago, wyłącznie w celu umożliwienia odnalezienia 

udokumentowanej osoby zaginionej przez Wydział Policji miasta Chicago. 

Ponadto przyjmuję do wiadomości, że Wydział Policji miasta Chicago oraz wybrane organy będą 

sprawować nadzór nad wspomnianymi fotografiami i/lub zdjęciami w formie elektronicznej oraz że 

te fotografie i/lub zdjęcia w formie elektronicznej będą publikowane i rozpowszechniane według 

wyłącznego uznania organów lub platform mediów społecznościowych na podstawie informacji 

Wydziału Policji miasta Chicago. Przyjmuję do wiadomości, że jeśli udokumentowana osoba 

zaginiona zostanie odnaleziona, publikacja fotografii i/lub zdjęć w formie elektronicznej zakończy 

się tak szybko, jak będzie to w jak najszybszym możliwym terminie. 

Miałem(-am) możliwość przeczytania niniejszego dokumentu, a członek Wydziału Policji miasta 

Chicago wyjaśnił mi jego warunki. Podpisuję niniejszy wniosek o publikację fotografii i/lub zdjęć w 

formie elektronicznej udokumentowanej osoby zaginionej z własnej woli i bez przymusu. 

Podpis 
OSOBA ZGŁASZAJĄCA 

Data 

Świadek Data 
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