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Az eddigieket fenntartva, élve a 2017. 05. 23. -ei keltezésű, 06. 13. -an átvett levélben

foglaltakkal, határidőben,az alkotmányjogi panaszoma következökkelegészítem ki:
Az ügy: ahogy korábbi beadványomban lefektettem, a támadott bírósági iratokban is
olvashatóan, az Alperes illegális (jogszerűtlen, ha másért nem azért, mert az előző, az átadó
adatkezelő a számára előírt öt nap ulán is kezelte, majd adta tovább az adataim) forrásból
beszerezve személyes adataim, azt belátása szerint, tetszőlegesen kezeli. Az Alaptörvény VI.

cikk(2) garantálja a személyes adataim feletti rendelkezési jogom. (Így azokhoz bárki csak
jogszerűen férhet hozzá, törvényben meghatározott okból és ideig kezelheti, egyébiránt az
adataim kezelését megtilthatom, azokat töröltethetem.)
Ezt akadályozzák meg a támadott ítéletek, mivel - bárjogom, és alkotmányos jogom
van hozzá - az Alperes által illegális forrásból beszerzett adataim nem töröltethetem és a
törvényes céllal alá nem támasztható adataim kezelésétnem tilthatom meg neki.
Az alkotmányjogi, a VI.cikk(2) eevik sérelme, hogy az Alperes illegális forrásból
szerezhet be személyes adatokat. Teljesen Alaptörvény-ellenes helyzet, hogy az Alperes
esetemben és nyilvánvalóanmás esetben is, illegális forrásból és ráadásul nem is vitatottan,
biróság által is megáliapított illegáiis forrásból szerezhet és szerez, szerzett be személyes
adatokat! Alapjogi sérelem, hogy Magyarországon lehet olyan szervezet, amely az emberek
személyes adataihoz nyíltan jogtalanul hozzajuthat éshozzáisjut.
A másik sérelem - a jogos érdek hivatkozás nyilvánvalóan jogellenes kiterjesztő
értelmezésén túl - az, hogy elméletileg sem állhat fenn semmifélejogos érdeke az Alperesnek
az adataim kezeléséhez, ugyanis azokat már (a Kúria döntéshozatalánaknapján is) több, mint
öt éve, azaz, mindenféle elévülésiidőntúl kezeli. Ez teljesen kimeriti a korlátlan adatkezelés
fogalmát, ami szintén Alaptörvény ellenes, mivel személyes adatokat kezelni, csak
meghatározott céllal és ideig szabad, még ha azok kezeléséhezegyéb feltételek fent is állnak.
Ezért kérem a támadott döntések megsemmisítését, amik fenti, Alaptörvény ellenes
helyzetet fenntartják. Aláírás tanúk:
Budapest, 2017. július7.
Tisztelettel.
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