
Fundacja ITAKA  
Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych
skr. poczt. 127, 00-958 Warszawa 66
e-mail: itaka@zaginieni.pl
tel: 22 654 70 70 faks: 22 654 79 73

Telefon w Sprawie Zaginionego 
Dziecka i Nastolatka – 116 000

Niniejszy formularz umożliwia zgłoszenie zaginięcia osoby bliskiej do Fundacji ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych. 

 

Nasze działania poszukiwawcze podejmiemy jednak dopiero wtedy, gdy otrzymamy dokument potwierdzający zgłoszenie zaginięcia 
na policji, w tym tzw. Oświadczenie osoby zgłaszającej.

Prosimy o wypełnienie trzech kolejnych stron niniejszego formularza wyraźnymi i drukowanymi literami, a następnie przesłanie 
ich do nas. Formularz musi zostać podpisany odręcznie.

 

 

 

Ważne:
• Dane, które nam Państwo podadzą, pozostaną do wyłącznej wiadomości Fundacji ITAKA.
• Dane wpisywane w rubrykach z pomarańczowym tłem – jeśli wyrażą Państwo zgodę – zostaną przez nas wykorzystane do poszukiwań.  
• ITAKA prowadzi internetową Bazę Danych Osób Zaginionych i NN (na stronie www.zaginieni.pl)

Jeśli wyrażą Państwo zgodę, zamieścimy w niej podstawowe dane i fotogra�e poszukiwanej przez Państwa osoby.
• Umieszczenie w naszej bazie informacji o osobie zaginionej oraz udzielana przez nas pomoc są całkowicie bezpłatne.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliowości, prosimy o kontakt:
• 22 654 70 70 – LINIA WSPARCIA
• 116 000 – bezpłatny TELEFON W SPRAWIE ZAGINIONEGO DZIECKA I NASTOLATKA

 

Zespół Fundacji ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych

Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych jest organizacją pożytku publicznego.

Darowiznę można przekazać na nr konta: 61 1600 1169 0003 0132 0849 5001. Możesz także podarować nam 1% swojego podatku.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZAGINIĘCIA

1Jeśli mają Państwo trudności z wypełnieniem formularza, proszę dzwonić – linia wsparcia - 22 654 70 70
Telefon w Sprawie Zaginionego Dziecka i Nastolatka – 116 000

Do rozpoczęcia działań potrzebujemy:
1.  formularza – wypełnionego i podpisanego;
2.  kopii dokumentu wydanego przez policję i potwierdzającego zgłoszenie zaginięcia;
3.  zdjęć osoby zaginionej (max. 4) – wyraźnych i przedstawiających możliwie aktualny wizerunek osoby zaginionej.
Powyższe dokumenty i zdjęcia prosimy wysłać do nas najlepiej mailem w postaci skanu lub wyraźnego zdjęcia na adres itaka@zaginieni.pl 
lub ewentualnie same dokumenty faksem pod numer 22 654 79 73. 
Formularz prosimy dodatkowo wysłać do nas pocztą na adres: Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, 
skr. poczt 127, 00-958 Warszawa.
Oryginał dokumentu wydanego przez policję prosimy zachować dla siebie.

Przetwarzanie danych osobowych osób zgłaszających zaginięcie realizowane jest na podstawie art. 6 ust. 1 a  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób �zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), zwanego dalej „RODO” , tzn. w sytuacji, gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła 
zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
Przetwarzanie danych osobowych osób zaginionych realizowane jest na podstawie  art. 6 ust. 1 d RODO tzn. w sytuacji, gdy  przetwarzanie jest niezbędne do ochrony 
żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby �zycznej.
Dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z poszukiwaniem osób zaginionych, w szczególności publikacją wizerunku osoby zaginionej jak również 
w zakresie niezbędnym do korzystania z poradnictwa oferowanego przez Fundację.



Uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza drukowanymi literami
Dane wpisywane w rubrykach z pomarańczowym tłem – jeśli wyrażą Państwo zgodę – zostaną przez nas wykorzystane do publikacji.

INFORMACJE O OSOBIE ZAGINIONEJ NR

1. Imię (imiona)

19. Imię matki

4. Adres e-mail

21. Obywatelstwo (obywatelstwa)

3. Nazwiska używane wcześniej (rodowe, z poprzedniego małżeństwa, inne)

7. Sytuacja prawna (wypełnij w przypadku zaginięcia dziecka, nastolatka lub osoby ubezwłasnowolnionej)  

6. Portale społecznościowe (link, nazwa konta)

2. Nazwisko

20. Imię ojca

5. Telefon

 

22. Wykształcenie

23. Czy zna języki obce? Jakie?

16. Płeć 17. Data urodzenia - - 18. Miejsce urodzeniaD D M M R R R RK M

ADRES ZAMIESZKANIA

POZOSTAŁE INFORMACJE

8. Kraj

11. Miejscowość

13. Ulica

10. Kod pocztowy9. Województwo

12. Poczta

14. Nr domu 15. Nr mieszkania

-

RYSOPIS

24. Wzrost cm kg 26. Budowa ciała (np. krępa, muskularna, otyła, szczupła, średnia, wątła)

28. Włosy (długość, kolor, ew. broda, wąsy)

30. Uzębienie (np. pełne/niepełne, protezy, implanty, aparat ortodontyczny)

31.Sprzęt leczniczy (np. okulary/soczewki, aparat słuchowy, protezy/implanty, kule itp.)

32. Choroby (w tym psychiczne)

33. Czy przyjmuje leki? (jakie i jak długo?)

34. Uzależnienia/nadużywanie (np. alkohol, narkotyki, leki, dopalacze)

27. Kolor oczu

25. Waga

brązowe czarne niebieskie piwne szare zielone wielokolorowe inne (jakie?) ..............................

29. Znaki szczególne:

a) blizny (jakie i gdzie?)

b) tatuaże (jakie i gdzie?)

c) inne (jakie i gdzie?)

2Jeśli mają Państwo trudności z wypełnieniem formularza, proszę dzwonić – linia wsparcia - 22 654 70 70
Telefon w Sprawie Zaginionego Dziecka i Nastolatka – 116 000



35. Data zaginięcia - -D D M M R R R R

INFORMACJE O ZAGINIĘCIU

40. Miejscowość 41. Ulica (nr domu, nr mieszkania)

36. Miejsce zaginięcia

42. Ubiór (opis)

43. Jakie rzeczy osobiste wzięła ze sobą osoba zaginiona? (telefon, dokumenty, klucze, biżuteria itp.)

44. Jakim pojazdem może się poruszać? (opis i nr rejestracyjny itp.)

45. Okoliczności zaginięcia (opis)

46. Niepokojące sygnały, zdarzenia, które miały miejsce przed zaginięciem

(nastrój, zachowanie, o czym mówił/a, co planował/a)

50. Pytanie 1
        Odpowiedź 1

        Odpowiedź 2

48. Gdzie mogłaby się udać osoba zaginiona? (ulubione miejsca, poprzednie adresy itp.)

51. Pytanie 2

49. Poprzednie zaginięcia (jeśli były - to ile, kiedy i gdzie osoba się odnalazła, czy zgłoszono na policję)

        Odpowiedź 3
52. Pytanie 3

37. Kraj 39. Kod pocztowy38. Województwo -

prosimy o podanie trzech pytań o szczegóły z życia osoby zaginionej- wraz z odpowiedziami. Informacje te umożliwią 
nam potwierdzenie tożsamości osoby zaginionej jeśli skontaktuje się z Fundacją ITAKA. Prosimy o pytania otwarte, np. nazwisko panieńskie matki.

POLICJA

53. Czy sprawa jest zgłoszona na policję?

55. Nazwa jednostki, w której zgłoszono zaginięcie

56. Nazwa jednostki prowadzącej sprawę (jeśli inna od miejsca zgłoszenia)

57. Policjant prowadzący sprawę (imię, nazwisko, telefon kontaktowy)

tak nie 54. Data zgłoszenia - -D D M M R R R R

UWAGA: Fundacja ITAKA może poszukiwać tylko osób, które są zgłoszone jako zaginione na policji.

3

59. Dotychczas podjęte działania poszukiwawcze

Jeśli mają Państwo trudności z wypełnieniem formularza, proszę dzwonić – linia wsparcia - 22 654 70 70
Telefon w Sprawie Zaginionego Dziecka i Nastolatka – 116 000

58. Do którego poziomu poszukiwań policja zakwali�kowała poszukiwania? (zgodnie z zarządzeniem nr 48 KGP) 
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OSOBA ZGŁASZAJĄCA

60. Imię

74. Imię

64. Telefony

78. Telefony

63. Adres e-mail

77. Adres e-mail

62. Relacja względem zaginionego (np. małżonek, rodzic)

76. Relacja względem zaginionego (np. małżonek, rodzic)

61. Nazwisko

75. Nazwisko

Adres do korespondencji

Druga osoba upoważniona do kontaktu

Adres do korespondencji

Prosimy o niezwłoczne poinformowanie Fundacji ITAKA o odnalezieniu osoby zaginionej.

 

65. Kraj

79. Kraj

68. Miejscowość

82. Miejscowość

70. Ulica

73. Skąd dowiedzieli się Państwo o Fundacji ITAKA?

84. Ulica

67. Kod pocztowy

81. Kod pocztowy

66. Województwo

80. Województwo

69. Poczta

83. Poczta

71. Nr domu

85. Nr domu

87. Data i czytelny podpis osoby zgłaszającej zaginięcie

72. Nr mieszkania

86. Nr mieszkania

-

-

UPOWAŻNIENIA
 

w internetowej Bazie Danych Osób Zaginionych Fundacji ITAKA.

Wyrażam zgodę na publikację danych osoby zaginionej (tylko zaznaczonych kolorem pomarańczowym) w środkach masowego 
przekazu (prasa, radio, telewizja, internet, inne nośniki) oraz na podanie informacji dotyczących okoliczności zaginięcia.

Bazie Danych Osób Zaginionych Fundacji ITAKA.Plakaty te będą przekazywane do współpracujących z Fundacją służb i instytucji oraz 

Wyrażam zgodę na podanie mojego numeru telefonu dziennikarzowi zainteresowanemu opisaniem sprawy.

Fundacja ITAKA - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych nie ponosi odpowiedzialności za treść materiałów dotyczących zaginionych i ich rodzin zamieszczanych w mediach.

tak

tak

tak

tak

nie

nie

nie

nie

59. Dotychczas podjęte działania poszukiwawcze (zarówno przez rodzinę jak i policję)

Jeśli mają Państwo trudności z wypełnieniem formularza, proszę dzwonić – linia wsparcia - 22 654 70 70
Telefon w Sprawie Zaginionego Dziecka i Nastolatka – 116 000

Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/ny o zasadach przetwarzania danych osobowych (moich i osoby zaginionej) przez Fundację ITAKA-Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych, 
w tym danych "szczególnych kategorii" w celach związanych z poszukiwaniem osób zaginionych na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób �zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.) i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i danych osobowych osoby zaginionej w celach związanych z poszukiwaniem 
osób zaginionych, w szczególności publikacją wizerunku osoby zaginionej jak również w zakresie niezbędnym do korzystania z poradnictwa oferowanego przez Fundację.


