SỞ CẢNH SÁT KANSAS CITY BANG MISSOURI
BỘ PHẬN LƯU GIỮ HỒ SƠ

YÊU CẦU CỦA LUẬT SƯ VÀ/HOẶC NHÀ BẢO HIỂM
Bạn không bắt buộc hoàn tất mẫu đơn này. Tuy nhiên, mẫu đơn này giúp giải quyết yêu cầu của bạn mau chóng hơn.

Thông Tin Người Yêu Cầu
Ghi Tên:

Tên Doanh Nghiệp:

Số Điện Thoại:

Địa chỉ Email:

Địa Chỉ Doanh Nghiệp:

Địa Chỉ Đầy Đủ:

Lý Do Yêu Cầu
Bạn có phải là luật sư yêu cầu hồ sơ này cho mục đích
đại diện khách hàng?
Có
Không

Số Thẻ Luật Sư Hiện Tại:

Tiểu	
  Bang	
  Phát	
  Hành

Nếu Công ty bảo hiểm hoặc luật sư đại diện cho công ty bảo hiểm, hãy Nếu công ty bảo hiểm, hãy liệt kê số hợp đồng bảo
ghi tên người được bảo hiểm của bạn:
hiểm:
Tôi đại diện (các) khách hàng dưới đây cho mục đích của yêu cầu này:
Tên
Ngày Sinh
Giới	
  Tính

	
  
(Đánh dấu tất cả điểm thích hợp)
Tranh tụng dân sự hiện tại
Vụ kiện tại tòa đô thị
Tôi đại diện thân nhân của người quá cố

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

Vụ án số. (nếu có)

	
  
Vụ kiện dân sự tiềm năng

Bào chữa
(tên người quá cố)

I Tôi đại diện cho thân nhân sau:
(ghi tên), mối	
  quan hệ với người quá cố

.

Khách hàng của tôi được thu hình trong máy quay video hoặc thu âm giọng nói qua thiết bị trên.
Khách hàng của tôi là
cha mẹ hoặc
người giám hộ hợp pháp của trẻ vị thành niên
(tên trẻ vị thành niên),
. (Phải cung cấp bằng chứng về mối quan hệ, chẳng hạn như giấy khai
với	
  ngày	
  sinh:
sinh.)
Nếu khác, hãy cho biết lý do:

Các hồ sơ được yêu cầu: (Cung cấp tất cả thông tin đã biết để giúp xử lý yêu cầu của bạn)
Số Báo cáo của Cảnh sát (CRN):

Ngày xảy ra sự cố:

Thời gian xảy ra sự cố:

Địa điểm xảy ra sự cố:

Loại sự cố (tai nạn, trộm, hỏa hoạn, v.v.):
Mô tả loại hồ sơ bạn đang yêu cầu (báo cáo sự cố, báo cáo tái thiết, v.v.) hoặc thông tin bạn đang yêu cầu:
Bạn có yêu cầu phần ghi hình và / hoặc thu âm không?

CÓ

KHÔNG

Hiện các yêu cầu về ghi hình và thu âm đang còn tồn đọng, nhân viên cần thêm thời gian để giải quyết trước và có thể
làm chậm yêu cầu của bạn hơn ba tuần. Nếu bạn không yêu cầu ghi hình hoặc thu âm, tại thời điểm này, hãy chọn
"KHÔNG”
(Các) Video ghi hình được yêu cầu (Hãy mô tả cụ thể)
Theo dõi

Thẩm vấn

Giam giữ

Giám sát

Chỉ Phòng Phân Tích Hơi Thở

Khác:
	
  

Phần dành riêng cho KCPD DTS:	
  

Thời	
  gian	
  bắt	
  đầu:	
  

Thời	
  gian	
  kết	
  thúc:	
  

Tổng công lao động:

Truyền thông /Vận chuyển:

Tổng: $
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Nhằm tuân thủ điều luật 18 U.S.C. 2721, còn được gọi là Đạo luật Bảo Vệ Người Lái Xe và để nhận được một số thông
tin chưa được công bố nhất định, bạn phải đáp ứng một (1) trong các tiêu chí sau.
Tôi đủ điều kiện nhận thông tin cá nhân nhất định, vì những điều sau thích ứng với tôi (Đánh dấu tất cả điều thích
hợp):
1. Cơ quan chính phủ hoặc đại diện thực hiện chức năng của nó.
2. Liên quan đến các vấn đề về an toàn xe cơ giới hoặc người lái xe và trộm cắp.
3. Liên quan đến khí thải xe cơ giới, thay đổi sản phẩm, thu hồi, tư vấn, giám sát hiệu suất, các phụ tùng và đại lý, nghiên
cứu thị trường (bao gồm nghiên cứu khảo sát) và / hoặc loại bỏ hồ sơ của người không phải sở hữu chủ từ hồ sơ chủ
sở hữu ban đầu của các nhà sản xuất xe cơ giới..
4. Nhà kinh doanh hợp pháp hoặc các đại lý, nhân viên hoặc nhà thầu của họ nhằm:
Xác minh tính chính xác của thông tin cá nhân do cá nhân gửi cho doanh nghiệp hoặc đại lý, nhân viên hoặc nhà
thầu của họ; và
Thu thập thông tin chính xác (nếu thông tin được gửi không chính xác), nhưng chỉ nhằm mục đích ngăn chặn gian
lận bằng cách theo đuổi các giải pháp pháp lý chống lại, hoặc thu hồi nợ, hoặc lãi bảo đảm đối với cá nhân.
5. Để sử dụng liên quan đến bất kỳ thủ tục tố tụng dân sự, hình sự, hành chính hoặc trọng tài. Điều này bao gồm dịch vụ
của quá trình, điều tra các vụ kiện tụng có khả năng xảy ra, và việc thực thi các phán quyết và lệnh, hoặc yêu cầu của
tòa án.
6. Các hoạt động nghiên cứu và sử dụng trong sản xuất báo cáo thống kê. (Lưu ý: thông tin cá nhân thu được không thể
được công bố, tiết lộ hoặc sử dụng để liên hệ với các cá nhân).
7. Công ty bảo hiểm, tổ chức hỗ trợ bảo hiểm, đơn vị tự bảo hiểm (hoặc đại lý, nhân viên hoặc nhà thầu của công ty bảo
hiểm), liên quan đến các hoạt động điều tra khiếu nại, hoạt động chống gian lận, xếp hạng hoặc bảo lãnh phát hành.
8. Cung cấp thông báo cho chủ sở hữu của xe bị kéo đi hoặc bị tạm giữ.
9. Cơ quan điều tra tư nhân được cấp phép hoặc dịch vụ bảo vệ được cấp phép. (Lưu ý: Không thể được chọn một
mình. Phải bao gồm mục đích khác.)
10. Chủ lao động hoặc đại lý hoặc công ty bảo hiểm của họ để có được hoặc xác minh thông tin liên quan đến chủ sở hữu
giấy phép lái xe thương mại theo yêu cầu theo chương 313 của điều luật 49 của Bộ luật Hoa kỳ.
11. Sử dụng trong việc quan đến hoạt động của các cơ sở vận tải thu phí tư nhân.
12. Một bên liên quan đến vụ việc.
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Thông tin: Xin lưu ý rằng Người giám sát hồ sơ hoặc người được chỉ định của họ sẽ xử lý yêu cầu này cùng với tất cả các
yêu cầu khác đối với hồ sơ. Căn cứ vào khối lượng hồ sơ yêu cầu mà Sở	
  Cảnh	
  Sát	
  Kansas	
  City	
  Bang	
  Missouri (KCPD) nhận
được, ước tính phải mất 4 (bốn) - 6 (sáu) tuần để xử lý yêu cầu này tùy thuộc vào bản chất của yêu cầu và việc tra cứu. Ngoài
ra, bạn trước khi cung cấp băng ghi hình, ghi âm hoặc các bản ghi khác theo yêu cầu của bạn, có thể Sở Cảnh Sát cần lấy thêm
thông tin bổ sung. Vui lòng chú ý đến thông báo phản hồi của KCPD rằng sẽ mất nhiều hơn ba (3) ngày làm việc để xử lý hồ
sơ yêu cầu của bạn. KCPD sẽ báo tổng phí hồ sơ yêu cầu của bạn và sẽ đề nghị thanh toán trước khi cung cấp hồ sơ. Nếu bạn
cần làm rõ thêm thông tinliên quan đến yêu cầu của bạn, xin vui lòng xem thông tin liên lạc sau đây.
Sở Cảnh Sát Kansas City Bang Missouri.
Attn: Người Lưu Giữ Hồ Sơ - Phòng Hồ Sơ Hình Sự
1125 Locust Street
Kansas City, Missouri 64106
Điện thoại: (816)-234-5100

Xác nhận của người yêu cầu: Tôi, người ký tên dưới đây, xác nhận, dưới hình phạt cho tội khai man, rằng thông tin mà
tôi cung cấp trong mẫu đơn này là đúng và chính xác theo sự hiểu biết và niềm tin tốt nhất của tôi, và bất kỳ sự trình bày sai
lệch hoặc giả mạo nào trong mẫu đơn này có thể dẫn đến các hình phạt dân sự, hoặc sự kết hợp của chúng. Tôi cũng đã đọc
và hiểu thông tin được yêu cầu của tôi và thông tin được cung cấp cho tôi trong mẫu đơn này.
	
  
	
  

	
  

Chữ ký người yêu cầu

	
  

Ngày

	
  

Phần dành riêng cho KCPD:	
  

Ngày	
  Phòng	
  Hồ	
  Sơ	
  	
  Hình	
  Sự	
  Nhận	
  Đơn:

Người Nhận (Ghi Tên và Số Hồ Sơ):

Nộp Cho Đơn Vị:

Ngày Nộp:

Tên Người Nhận:

Phí Nghiên Cứu, Tìm Kiếm, Sao Chép:

Số Trang/CD Phí:

Tổng Phí:

Các Ghi Chú Theo Dõi:

Định Tuyến:	
  
Ngày Tháng

Các Ý Kiến
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