
  
 



FORMULARZ ZGODY NA PROWADZENIE POSZUKIWAO OSOBY ZAGINIONEJ  

PRZEZ SERWIS I JEGO UŻYTKOWNIKÓW  

  

DANE OSOBY ZAGINIONEJ:  

Imiona: ………………………………………………………………….  

Nazwisko: ………………………………………………………………  

Data urodzenia: …………………………………………………….  

RYSOPIS OSOBY ZAGINIONEJ:  

Wzrost: ……………………………………………………………….………………  

Kolor oczu: ……………………………………………………………….…………  

Znaki szczególne: …………………………………………………………..……  

…………….……………………………………………………………………………..  

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE ZAGINIĘCIA:  

Data Zaginięcia: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Kraj: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Województwo / Region: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Miasto / Miejscowośd: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................  

Ulica: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Okoliczności zaginięcia: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….  

Czy zaginięcie zostało zgłoszone na policję?   TAK / NIE (niepotrzebne skreślid) 

Ad res komendy, która przyjęła zgłoszenie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….   

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ ZAGINIĘCIE:  

Imiona: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................  

Nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Sto pieo pokrewieostwa z zaginionym: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Adres korespondencyjny:  

ulica ………………………… nr domu ………… nr mieszkania ………..…. miasto…..................…….. kod pocztowy …………… kraj ……………..…...  

Telefon: ……………………………………………………………  

 

Wyrażam zgodę na publikację danych zaginionego wraz z fotografią na stronie www.szukamywas.pl       TAK [  ]  NIE [  ]  
            Wyrażam zgodę na publikację danych zaginionego w środkach masowego przekazu (prasa, radio, telewizja, internet, inne  

nośniki np. bilbord) oraz na podanie informacji dotyczących okoliczności zaginięcia.                    TAK [  ]  NIE [  ]                             
               Wyrażam zgodę na poszukiwanie zaginionego za pomocą plakatów z jego danymi i fotografią, które będą rozwieszane między  

innymi na słupach ogłoszeniowych, tablicach informacyjnych i w innych miejscach publicznych.           TAK [  ]  NIE [  ]                      
               Wyrażam zgodę na podanie mojego numeru telefonu dziennikarzowi zainteresowanemu sprawą.         TAK [  ]  NIE [  ]                   
               Wyrażam zgodę na rozpowszechnienie informacji o efekcie poszukiwao w momencie ich zakooczenia      TAK [  ]  NIE [  ]         
              Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez www.szukamywas.pl zgodnie z ustawą o ochronie danych  

osobowych z 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 1 poz. 8) w celu poszukiwania osoby zaginionej.        TAK [  ]  NIE [  ]   
     

     DATA: ........................................    PODPIS OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ ZAGINIĘCIE: ...............................................   
                                 
 Uzyskane dane są niezbędne do umieszczenia zaginionego na stronie portalu www.szukamywas.pl oraz są wykorzystywane jedynie 
       w tym celu przez administratorów.        

Adres e-mail: …………………………………………………………………  

OŚWIADCZENIA OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ ZAGINIĘCIE:  


