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Inicjatorka Społeczna
Hobbistka prawa, psychologii,
Hobbistka medycyny, architektury
Hobbistka problemów społecznych
Hobbistka ekologii

MINISTERSTWO CYFRYZACJI
GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
MINISTERSTWO ROZWOJU
MINISTERSTWO ZDROWIA
URZĘDY WOJEWÓDZKIE ODPOWIEDZIALNE ZA CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO
(ADMINISTRACJA RZĄDOWA W WOJEWÓDZTWIE)
MINISTERSTWO PRACY, RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DT. (CENTRUM POMOCY RODZINIE I
ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO)

E-PETYCJA

Na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 1997.78.483) z dnia 2 kwietnia
1997 roku, art. 221 § 1 kpa, art. 221 § 2 kpa, art. 221 § 3 kodeksu postępowania
administracyjnego, art. 1, art. 2 pkt. 1, art. 3, art. 6, art. 8, art. 9, art. 10, art. 13, art. 14, art. 15
ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 roku, art. 23 kodeksu cywilnego z dnia z dnia 23 kwietnia
1964 roku, zwracam się do państwa jako 23 letnia inicjatorka społeczna i hobbistka prawa,
psychologii, medycyny i architektury z petycją w czynie społecznym kieruję do państwa propozycję
Wyposażenie stanowisk dyspozytorskich, operatorskich i koordynacji służb :
- policji
- pogotowia technicznego
- straży miejskiej
- straży pożarnej
- pogotowia ratunkowego
w:
1. system telefonu z którego jest połączenie
2. system namierzania z dokładnym adresem, mapą i lokalizacją zespołów, sił i środków
wymienionych wyżej oraz przybliżony czas dotarcia
3. system namierzenia właściciela i namierzenia danych osobowych dzwoniącego
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Uwazam ze inicjatywa jest w pelni uzasadniona. Nie wyrazam zgody na publikacje moich danych
osobowych oraz odpowiedz listem tradycyjnym. Zgodnie na podstawie art. 63 Konstytucji
Rzeczpospolitej Polskiej w związku z art. 1 ustawy o ochronie danych osobowych w zbiegu z art. 23
kodeksu cywilnego w zbiegu z art. 8 ustawy o petycjach.
Prosze o przekazanie informacji przeslania niniejszej petycji do odpowiednich organow i jego
przeslanie.

Z wyrazami szacunku
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