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Upewnij się, że jest to osoba poszukiwana przez ITAKĘ – możesz to zrobić za pomocą
internetowej Bazy Danych Os&oacute;b Zaginionych . Przy pomocy prostej wyszukiwarki
możesz znaleźć informacje o wszystkich aktualnie poszukiwanych przez ITAKĘ osobach.

  

Jeśli posiadasz jakieś informacje na temat osoby, którą rozpoznasz w naszej bazie, koniecznie
przekaż je ITACE – to może uratować czyjeś życie. Pamiętaj, że wszystkie informacje są
weryfikowane przez policję. Może zdarzyć się tak, że prowadzący sprawę zaginięcia danej
osoby, będzie chciał się z Tobą skontaktować. W takiej sytuacji zawsze prosimy informatorów o
zgodę na przekazanie danych kontaktowych. 

  
  Masz informację o osobie zaginionej?
  Koniecznie zadzwoń lub napisz do nas!
  Możesz uratować komuś życie!  Jakie informacje są ważne dla poszukiwań?
        
    -  Kiedy i gdzie była widziana osoba zaginiona? Podaj datę, godzinę (ew. porę dnia), nazwę
miejscowości, ulicę, charakterystyczny punkt, okoliczności (np. 12 maja, rano, w Gdańsku, na
ulicy Długiej, koło pomnika Neptuna, 25 kwietnia wieczorem, na dworcu autobusowym
Warszawa Zachodnia, al. Jerozolimskie itp.).       
    -  Czy osoba zaginiona była widziana raz czy częściej? Czy widujesz osobę zaginioną w
różnych miejscach, czy zawsze w tej samej okolicy?       
    -  Czy osoba zaginiona była sama, czy w towarzystwie innych osób? Jak się zachowywała? 
     
    -  Czy w jej stroju lub zachowaniu można było zauważyć coś charakterystycznego?  

  Co zrobimy z informacją otrzymaną od Ciebie?
  

Każdą informację traktujemy poważnie. Każdą zweryfikowaną informację podajemy policji oraz
rodzinie. Nie ujawniamy jednak tożsamości informatora.

  

Na każdą wiadomość odpowiadamy. Bardzo ważne, żebyś podał nam swoje dane kontaktowe.
Możemy chcieć zadać Ci dodatkowe pytania dotyczące osoby zaginionej. 
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Jeśli nie podasz swojego adresu zwrotnego, rodzinie czy policji może nie udać się dotrzeć do
wskazanego przez Ciebie miejsca. Twoje dane przekażemy rodzinie osobie zaginionej tylko za
Twoją wyraźną zgodą. 
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