
REQUEST FOR PUBLICATION OF PHOTOGRAPH - MINOR CHILD
YOUTH INVESTIGATIONS DIVISION/CHICAGO POLICE DEPARTMENT

I/We, the Parent(s)/Legal Guardian(s) of , a minor

of the age of , born ,

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

our/my photograph(s) and/or electronic media image(s) of said minor child be given to and utilized

by the Chicago Police Department's Youth Investigations Division.

I/We understand that the Chicago Police Department's Youth Investigations Division may dissemi-

nate 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 my/our child.

Further, l/We 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/we

understand that if my/our child is located that publication of said photo(s) and/or social media

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

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

Department has explained its terms to me/us. I/We are signing the Request for Publication of

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

DatedSigned
PARENT(S)/LEGAL GUARDIAN(S)

DatedWitness
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,

RD NO.

DatedSigned
PARENT(S)/LEGAL GUARDIAN(S)

in20

, formerly residing at



WNIOSEK O PUBLIKACJĘ FOTOGRAFII – OSOBA NIEPEŁNOLETNIA 
WYDZIAŁ DS. NIELETNICH / WYDZIAŁ POLICJI MIASTA CHICAGO 

NR REF. 

Ja/my, rodzic/rodzice / opiekun prawny / opiekunowie prawni     , 

osoby nieletniej w wieku   lat, urodzonej ,20 w 

, zamieszkałej ostatnio pod adresem    , Chicago, 

Illinois, której aktualne miejsce pobytu jest mi/nam nieznane, niniejszym proszę/prosimy o przekazanie 

i wykorzystanie przez Wydział ds. Nieletnich Wydziału Policji miasta Chicago moich/naszych fotografii 

i/lub zdjęć w formie elektronicznej ww. osoby nieletniej. 

Przyjmuję/Przyjmujemy do wiadomości, że Wydział  ds. Nieletnich Wydziału Policji w Chicago może 

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

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

Wydziału Policji miasta Chicago, wyłącznie w celu umożliwienia odnalezienia mojego/naszego 

dziecka przez Wydział Policji miasta Chicago. 

Ponadto przyjmuję/przyjmujemy 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/Przyjmujemy do wiadomości, 

że jeśli moje/nasze dziecko zostanie odnalezione, publikacja fotografii i/lub zdjęć w formie 

elektronicznej zakończy się w jak najszybszym możliwym terminie. 

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

miasta Chicago wyjaśnił mi/nam jego warunki. Podpisuję/Podpisujemy niniejszy wniosek o publikację 

fotografii i/lub zdjęć w formie elektronicznej mojego/naszego dziecka z własnej woli i bez przymusu. 

Podpis 

RODZIC / OPIEKUN PRAWNY 
Data 

Podpis 

RODZIC / OPIEKUN PRAWNY 
Data 

Świadek Data 
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