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"Well, I'd rather be unhappy than have the sort of false, lying happiness you were
having here." - John (Vadember1), Huxley: Brave New World (Szép új világ)

Prológus
Az Internet Szolgáltatók Tanácsában (ISZT) 2017. végén kezdeményeztünk egy
projectet, melynek célja adatvédelmi szabályozási kérdések megvitatása volt, majd
kezdeményezés történt, hogy az ISZT ajánlásokat (best practices), felhasználási
politikát (AUP), végül magatartási kódexet dolgozzon ki több internetes szolgáltatásterületre.
A felvetett problémák és kérdések az ISZT által kezdeményezett adatvédelmi
projectben vizsgálva lettek, viszont az itt előadóként kifejtett minden
véleménynyilvánítás kizárólag magánvéleményt tükröz, és nem valamely szervezet
véleményét.

1

GDPR hozta szép új világban a szerző a Vadember
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Tematika






Hozzászólás Krüpl Zsolt - Törlés nem 'törlés' című előadásához
Kitérő: Milyen lehetne a KRESZ uniós - GDPR stílusú kivitelben
Az alapproblémánk felvázolása - VÉGZÜNK-E EGYÁLTALÁN ADATKEZELÉST?
Adat, információ, ismeret
o Adattovábbítás harmadik országba
Adatkezelés vagy sem?
o Személyi azonosító okmány másolása
o Adatkezelés fogalma, jogszabályok
nevesítette adatkezelési műveletek
o Továbbítás
o Tárolás
Magyar Posta véleménye ('referencia pont')
o Szerver hoszting szolgáltatás
 Gyakorlati példák
o Virtuális szerver szolgáltatás
o Platform szolgáltatások
o Internet email szolgáltatás
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Hozzáfűzés Krüpl Zsolt: Törlés nem 'törlés' című előadásához

Egy analógia
Józsi, a kisvállalkozó, nyilvántartása egy notesz (két ügyfele adatát sosem írja
azonos lapra). Józsi törölni készül:
1. a törölni kívánt adatot tartalmazó összes lap felső sarkába ceruzával egy "T"
betűt ír,
2. vagy kitépi, kukába dobja a megfelelő lapokat,
3. vagy kitépi, miszlikre tépi és kukába dobja a megfelelő lapokat,
4. vagy kitépi és iratdarálón ledarálja a megfelelő lapokat, majd a darálékot
kályhában eltüzeli, végül a hamut beforgatja a kertjébe.
Melyik megoldást kellene Józsinak választania?
Mire nem gondolt Józsi?
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"The past was erased, the erasure was forgotten, the lie became the
truth." - George Orwell, 1984

A törlés célja - és nem célja
Törlés célja
Törlésnek nem célja: nem az a cél, hogy adatot vagy információt
elérhetetlenné tegyünk.
Figyelem, adatot törlünk!
Jogszabályi törlés fogalom
A személyes adat per definíció NEM ADAT, hanem INFORMÁCIÓ, ha
azonban informatikában törléséről beszélünk, akkor jellemzően
adattörlésről van szó.
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Adattörlés
Adattörlés ≈ a felesleges holmi felhordása a padlásra
Adattörlés (informatikai értelemben) jellemzően az alábbi módokon
valósulhat meg:
 metaadatot módosítunk: adatra mutató más adatot
megváltoztatunk,
 metaadatot hozunk létre, melyet az adathoz kapcsolunk,
 adathoz kapcsolt metadatot törlünk,
 adatot részben módosítunk (pl. egy bináris adat első oktettjét
töröljük),
 adatot másolunk/elmozgatunk,
 speciális esetben adatot felülírunk.
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"If you think technology can solve your security problems, then you don't understand
the problems and you don't understand the technology." - Bruce Schneier

Információ elérhetetlenné tétele
Információ törléséről nem igazán beszélhetünk informatikai értelemben:
Információt nem törlünk, hanem
 elérhetetlenné tehetünk,
 esetleg megsemmisíthetünk.
 Az elérhetetlenné tétel viszonylagos (relatív),
 a megsemmisítés is csak viszonylagos (jellemzően szintén nem abszolút),
o jellemzően csak annyit tehetünk megsemmisítéskor, hogy az információ az ún.
információs eseményhorizontunkon belül már nem lesz - térben, időben,
technikailag - elérhető.
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"It's so cheap to store all data. It's cheaper to keep it than to delete it."
- Mikko Hypponen
Adatokat ne töröljünk csak azért, hogy információ elérhetőségét
akadályozzuk!
A szerző szerint többszörösen is buta dolog törlést adatvédelmi
eszköznek tekinteni.
A törlés költséges, idő és erőforrási-igényes, hozzájárul a globális
felmelegedéshez!

Anekdota
Több tízezer file létrehozása csupán egy pillanat műve volt,
a törlésük viszont örökkévalóságnak tűnt.
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Adat versus információ törlése
Vegán úr esete: az áttért vegetáriánus
 Vegán úr vásárló (érintett), akinek adatait kezeli adatkezelő
 Az érintett kéri inkrimináló adatai (sic!) törlését
 Az adatkezelő teljesíti a kérést: törli a törölni kért adatokat
 Az adatkezelő viszont továbbra is birtokában van az inkrimináló
adatoknak (vagy helyre tudja állítani azokat)
Az adatkezelő Vegán úrhoz kapcsolódó adatot törölt, de nem
információt, nem azon információt miszerint Ő vegetáriánus volt.
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"Egy jó terv legnagyobb ellensége a tökéletes terv reménye." - Clausewitz

Hivatkozott jogszabályok
REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 April 2016 on the
protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of
such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation), röviden: GDPR.
A General Data Protection Regulation angol nyelvű változatára írásban, mint 'GDPR (EN)', szóban, mint 'dzsí-dí-pí-á(r)' hivatkozunk.

Ennek magyar változata:
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).
Erre, mint 'Általános adatvédelmi rendelet', vagy egyszerűen csak, mint 'Rendelet' hivatkozunk.
Ha általában a GDPR nem egy meghatározott nyelvi változatáról, vagy az összes nyelvi változatáról beszélünk, akkor mint GDPR hivatkozunk rájuk, de magyar
kiejtéssel ('gé-dé-pé-er').

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotörvény)
Adatvédelem, mint jogi fogalom alatt a személyes adatok kezelésének jogi szabályozását értjük. (A nem
személyes adatok védelméről nem beszélünk most.)
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"'Crazy' is a term of art; 'Insane' is a term of law." - Hunter S. Thompson

Kitérő: Milyen lehetne az uniós KRESZ?
Számos uniós irányelv és rendelet törekszik arra, hogy a tudományos ismereteket és műszaki
lehetőségeket ignorálja, tudománytól és technikától független megfogalmazást használjon.
Olyan, mintha a KRESZ-ből száműznénk a technikai meghatározásokat:
 a 'gépkocsinak kerekei vannak', 'a villamos olyan jármű, amely úttestbe épített sínen halad',
 mi több a jobb és bal fogalmát következetesen egységesen 'bal'-ra cserélnénk le (lásd
GDPR, 'adat' és 'információ');
 a KRESZ nem csak a közúti közlekedést szabályozná, de kiterjedne
o a vasúti, vízi, légi és űrbéli közlekedés, valamint a kvantum teleportáció, továbbá a
járműgyártás, sőt valamiért még a kútfúrás szabályozására is;
 mindezt megtűzdelnénk jó pár szinte lehetetlen vagy igen kellemetlen feltétellel, mondjuk
például minden induláskor minden járművezetőek mindig háromszor dudálni kell
('cookie').
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Címzettjei vagyunk az Infotörvénynek: mi vállalkozók,
szolgáltatók, informatikusok
A törvénynek számunkra is érthetőnek kell lennie! - Van némi gond a
jogi szabályozással!
A Jogalkotásról szóló törvény így rendelkezik:
"A jogszabálynak a címzettek számára egyértelműen értelmezhető
szabályozási tartalommal kell rendelkeznie." 2. § (1)
3. § szerint: "Az azonos vagy hasonló életviszonyokat azonos vagy
hasonló módon, szabályozási szintenként lehetőleg ugyanabban a
jogszabályban kell szabályozni. A szabályozás nem lehet indokolatlanul
párhuzamos vagy többszintű." 3. §
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Joggal várhatnánk változásokat:
"… a miniszter gondoskodik arról …
c) a szabályozási cél sérelme nélkül egyszerűsíthető, a jogszabály
címzettjei számára gyorsabb, kevésbé költséges eljárásokat
eredményező szabályozással felváltható,
d) ... egyébként alkalmazhatatlan, vagy
e) az indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű szabályozást
megvalósító,
a feladatkörébe tartozó jogszabályi rendelkezések hatályon kívül
helyezésére, illetve megfelelő módosítására kerüljön sor." 22. § (1)
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"Data isn't information, any more than fifty tons of cement is a
skyscraper."
- Clifford Stoll
"Data is not information, information is not knowledge, knowledge is
not understanding, understanding is not wisdom."
- Clifford Stoll

Adat (data), információ (information),
ismeret/tudás (knowledge)
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Definíciók
 Adat (datum, data)
o adat, mint jel (data as signal)
o adat, mint szimbólum (data as symbol)
o adat reprezentáció (data representation)
o nyers adat (raw data)
o feldolgozott adat (processed data)
o adat, mint információ (data as information)
 Információ (information)
"Information is the resolution of uncertainty." - Claude Shannon
 Ismeret ≈ tudás (knowledge)
≈ Elérhető, rendelkezésre álló és felhasználható információ.
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"Gipsz Jakab", mint adat
Gipsz Jakab

- szimbólum sorozat
- pixelek

Гипс Якаб
𝓖𝓲𝓹𝓼𝔃 𝓙𝓪𝓴𝓪𝓫 (++ információ)
UCS-2:
0047 0069 0070 0073 007a 004a 0020 004a 0061 006b 0061 0062
UTF-8:
47 69 70 73 7A 20 4A 61 6B 61 62
binary:
01000111 01101001 01110000 01110011 01111010 00100000 01001010 01100001 01101011
01100001 01100010
mágneses adathordozón mint jelek (signal) reprezentálódik az adat, plusz meta adatokkal
(metaadatok + "Gipsz Jakab"): metadata + data, mint mágneses jelek (magnetic signals)
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Adatból információ
1. mágneses jelek (magnetic signals)
1.1. metaadat + adat -> bináris adat
1.1.1.
"01101100 01010111 01100100 01110000 01110111 01001000 01100010
01110101 01110100 01110000 01100101 01110001 01011000 01010000 01001000
00110100"
1.1.1.1.
"KDw5fGwWO+89ZgjO/ripSQ==";
"0x4b447735664777574f2b38395a676a4f2f72697053513d3d22"
AES encrypted (ECB, 128-bit, secret key: "lWdpwHbutpeqXPH4"):
"31415926" (adat)
információ: 3,1415926
tudás:
π[8]; 8 decimális jegy pontos közelítő értéke a kör kerülete és átmérője
hányadosának; …
bölcsesség a π irracionális szám; e πi + 1 = 0; …
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Személyes adat
Nagy hal, három betű? Megfejtés: 'cet'.

Személyes adat NEM adat, hanem információ - alkalomadtán
pedig valami más
"„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes
személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az
a természetes személy, aki … azonosítható"
- Rendelet "Fogalommeghatározások" 4. cikk 1.
"‘personal data’ means any information relating to an identified or
identifiable natural person (‘data subject’); an identifiable natural
person is one who can be identified" GDPR, (1) Article 4 (Definitions)
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Noha a személyes adatot a GDPR nem adatként, hanem információként
definiálja,
 ennek ellenére a GDPR-ben és Preambulumában a jogalkotó
o hol adatra,
o hol információra,
o hol ismeretre (tudásra) gondolhatott
- pontosan nem lehet tudni, hogy mikor mire.
Az Infotörvény bár szintén információként vezeti be (definiálja) a személyes adatot,
azonban relativizálja is a fogalmat:
"A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg
kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat,
ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a
helyreállításhoz szükségesek." - Infotörvény 4. § (3)
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Adatkezelés-e vagy sem?
Adatkezelés jogszabályi fogalma
"„adatkezelés”: a SZEMÉLYES ADATOKON vagy adatállományokon VÉGZETT
BÁRMELY MŰVELET vagy műveletek összessége" Rendelet 4. cikk 2.
"‘processing’ means any operation or set of operations which is performed on
personal data or on sets of personal data" GDPR (2) Art 4.
A GDPR példákat is ad adatkezelési műveletekre, mint pl. törlés, továbbítás, tárolás
stb., de a példák inkább csak címkék, tartalmuk meghatározatlan.
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Adatkezelést végzők három fő típusa
 ADATKEZELŐ
 ADATFELDOLGOZÓ
o adatfeldolgozó további adatfeldolgozója ('al-adatfeldolgozó')
 Adatkezelést végző se nem adatkezelő, se nem adatfeldolgozó
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Jogszabály által nevesített adatkezelési példák
GDPR (EN) példái:

GDPR (HU) példái:












collection,
recording,
organisation,
structuring,
storage,
adaptation or alteration,
retrieval,
consultation,
use,
disclosure
o by transmission,
dissemination
o or otherwise making
available,












 alignment or combination,



 restriction,
 erasure
 destruction





gyűjtés,
rögzítés,
rendszerezés,
tagolás,
tárolás,
átalakítás vagy megváltoztatás,
lekérdezés,
betekintés,
felhasználás,
közlés
o továbbítás,
o terjesztés
o vagy egyéb módon
történő hozzáférhetővé
tétel útján,
összehangolás vagy
összekapcsolás,
korlátozás,
törlés,
megsemmisítés

Infotörvény szerint különösen adatkezelés
történik a személyes adatok
 gyűjtése,
 felvétele,
 rögzítése,
 rendszerezése,
 tárolása,
 megváltoztatása, felhasználása,
 lekérdezése,
 továbbítása,
 nyilvánosságra hozatala,
 összehangolása vagy összekapcsolása,
 zárolása,
 törlése és megsemmisítése, további
felhasználásának megakadályozása,
 fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése,
 a személy azonosítására alkalmas fizikai
jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNSminta, íriszkép) rögzítése során
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"Common sense is what tells us the earth is flat." - Stuart Chase

Továbbítás harmadik országba
Szereplők:
 Gipsz és Társai Kft. (adatkezelő), ügyvezetője Gipsz Jakab
 Könyvelő Kálmán könyvelő, magyarországi egyéni vállalkozó (adatfeldolgozó)
Kálmán Tiranában nyaral,
Kálmán ismét Tiranában nyaral,
 telefonon felhívja és kéri Jakabot, hogy  emailt ír Jakabnak, melyben kéri küldje
küldje el a Kft. új munkavállalójának el a Kft. új munkavállalójának személyes
személyes adatait részére.
adatait részére.
 Jakab postai levélben megküldi  Jakab email válaszában megküldi
Kálmánnak a tiranai címére a kért Kálmánnak a kért adatokat, azok
adatokat.
Kálmán noteboke-ján landolnak.
Adattovábbítás
történt
országba. (Nyilvánvalóan.)

harmadik Adattovábbítás NEM történt harmadik
országba. (Nyilvánvaló :-)
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Ha Unióbeli adatkezelő
 webszervere, DNS szervere, mailszervere (akár más szervere)
 kérésre adatot továbbít,
 az NEM HARMADIK ORSZÁGBA TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁS, akkor se,
 ha az adatok célpontja harmadik országban van, és ténylegesen
harmadik országba kerülnek az adatok.
Pontosabban, hol így, hol úgy lehet, jellemzően az ilyen továbbítások
nem jelentenek harmadik országba történő továbbítást.
Ugye egyértelmű, tiszta és világos?
(Mindennek oka van!)
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Személyi azonosító okmány másolása
A NAIH következetesen azon álláspontot képviseli, hogy külön jogszabályi
felhatalmazás híján szolgáltatók személyi azonosító okmányokat
 nem másolhatnak,
 ilyen okmányokról érintettektől másolatot nem kérhetnek,
 illetve általában is, ilyen okmánymásolatokat nem kezelhetnek.
"When I kiss a girl for a part, people think it's sexy. But if two guys kiss, suddenly there's a backlash. It's a
double standard." - Olivia Wilde

Ismét kettős mérce: okmányazonosítás, illetve okmány alapú azonosítás távollévők
között
 Video alapú megvalósítás,
 versus más technológiai alapon történő megvalósítások.
Miért ítélik meg jobbnak vagy rosszabbnak a hasonló megvalósításokat?
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Store-and-forward informatikai eszközök
Ilyen eszközök jellemzően a switchek, routerek, tűzfalak, de ilyen eszközök a mailszerverek is,
illetve a számítástechnikai és telekommunikációs eszközök nagy része lényegében ilyen.
Switcheket, routereket nem szokták adatkezelést végző eszközöknek tekinteni, noha ezek az
eszközök az adatokat
 fogadják,
 rendszerezik, rendezik,
 tagolják,
 szétszerelik, összeszerelik,
 tárolják,
 továbbítják,
 akár terjesztik is,
 összekapcsolják,
 korlátozzák,
 törlik,
és ki tudja még mi mindent nem csinálnak az adatokkal.

26/37

Magyar Posta véleménye
A Magyar Posta véleménye az, hogy a klasszikus postai szolgáltatás, úgymint
csomagküldés, levél-, képeslap-kézbesítés, távirat szolgáltatás nyújtása során
 a Posta csak adatkezelést végéz, nem végez adatfeldolgozást,
 a küldeményekben lévő személyes adatokat pedig egyáltalán nem kezeli a Posta!
A Magyar Posta kifejtette, hogy nem is ismeri a küldeményekben lévő személyes
adatokat, ha mégis megismeri, akkor sem kezeli azokat.
A Magyar Posta határozottan állítja, hogy nem tárolja, nem továbbítja, sőt semmilyen
módon nem kezeli a küldeményekben lévő személyes adatokat.
Más postai szolgáltatók, csomagküldő szolgáltatók, szállítmányozó cégek jellemzően
azonos véleményen vannak e tekintetben a Magyar Postával.
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Homológia
Boríték és küldemény adatai kapcsán gondoljunk az Internet emailre,
mely szintén két részből áll:
 a borítékból (envelope),
 és a tartalomból (content).
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Gyakorlati példák
Co-location
szerver hoszting

Dedikált szerver







hely biztosítása
őrzés
felügyelet
áramellátás
fizikai biztonság (tág
értelemben)
 hálózati kapcsolat,
Internet-kapcsolat
 szerver bérbeadás
 hardverszerviz

 irodaház
 postai szolgáltató
 szállító
 távközlési szolgáltató,
Internet hozzáférésszolgáltató
 hardver bérbeadó
 hardver szerviz
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Virtuális szerver versus fizikai szerver - IaaS
Személyes adat NEM ADAT! (Rendelet 4. cikk 1.)
A szolgáltató
 a személyes adatokat nem ismeri, se joga, nincs se jogosultsága nincs azokat
elérni,
o személyes adatokat (mint információt) egyáltalán nem ér el;
 személyes adatot (információt!) következésképpen a szolgáltató
o nem kezel,
o információ feldolgozást (műveleteket információn) nem végez!

Platform szolgáltatások - PaaS, pl. webhoszting
Sok esetben ugyanaz mondható el, mint a virtuális szerverekről.
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Hagyományos versus Internet mail
ismeri a borítékadatokat
kezeli a borítékadatokat
ismeri a tartalmat
belenézhet a tartalomba
vizsgálhatja a tartalmat

kezeli a tartalmat

postai mail
igen
igen
NEM
NEM, Btk. 224. §
(bár törvény ad kivételt)
bizonyos esetekben
biztonsági, illetve egyes
kivételes okokból
NEM (?)

Internet mail
igen
igen
NEM
NEM, Btk. 224. §
malware védelem szintjén,
és tipikusan antispam
okból
bizonyos kivételektől
eltekintve NEM,
bár többen ellenkezőjét
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Kérdéskörök
(szigorúan maradva a GDPR alapfogalmainál)
Hatály
 Mikor esik és mikor nem esik a
tevékenység a GDRP és az Infotörvény
hatálya alá
Alapfogalmak
 személyes adat
 azonosítható személy
 adatkezelési művelet
o törlés
o tárolás
o továbbítás
o…

További fogalmak
 alkalmi adatkezelés
 …
Elvek (és ezeknek megfelelő
rendelkezések):
 „adattakarékosság”
 „korlátozott tárolhatóság”
 …
Adatfeldolgozó
 megbízás
 írásbeliség
 al-adatfeldolgozó

 …
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"For every complex problem there is an answer that is clear, simple, and wrong." - H. L. Mencken

Kérdések
1) Végezhet-e adatkezelést az, aki nem rendelkezik hozzáféréssel az általa
állítólagosan kezelt személyes adatokhoz?
Válasz: NEM.
(A Magyar Posta egyik érve arra, hogy azért nem végzi a küldeményekben lévő adatok
kezelését, mert azokhoz nem fér hozzá, illetve ha hozzáfér, akkor sincs joga azokat
kezelni.)
1.1) Végezhet-e adatkezelést az, akinek fizikailag nem férhet hozzá a személyes
adatokhoz?
Válasz: NEM.
1.2) Végezhet-e adatkezelést az, akinek nincs joga hozzáférni a személyes adatokhoz
(és csak bűncselekmény elkövetésével tudna adatokhoz hozzáférni)?
Válasz: NEM.
1.3) Végezhet-e adatkezelést az, akinek (informatikai értelemben) nincs hozzáférési
jogosultsága a személyes adatokhoz?
Válasz: NEM.
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2) Végezhet-e adatkezelést az, akinek nincs tudomása - joggal nem tud(hat) - arról,
hogy (állítólag) kezel személyes adatokat?
Válasz: NEM.
3) A törölt személyes adatokat kezeli-e az adatkezelő?

"Arthur: Attól függ. …?"

4) Adatkezelés-e az, ha nem a személyes adaton (azaz információn), hanem csak az
információt hordozó adaton végzünk műveleteket, de anélkül, hogy személyes adat
kezelése célunk lenne, személyes adatot megismernénk, egyáltalán a személyes adat
létével törődnénk vagy tudomásunk lenne róla?
Válasz: NEM.
5) Személyes adatokat hordozó fizikai adathordozó birtoklása/őrzése önmagában
megvalósít-e adatkezelést? - Tegyük fel ezt a kérdést virtuális adathordozóra is!
Válasz: NEM, és nem az adathordozó fizikai vagy virtualizált volta a meghatározó.
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Részek és egész viszonya
Ha azt szeretnénk vizsgálni, hogy egy szolgáltató szolgáltatásának bizonyos folyamatai megvalósítanak-e
adatkezelést vagy sem, akkor ésszerűnek tűnik az adott folyamatot részfolyamatokra (részszolgáltatásokra)
bontani, majd a részfolyamatokat (részszolgáltatásokat) vizsgálni, végül ebből levonni következtetést a
folyamatra nézve.
Tekintsük az X folyamatot (szolgáltatást) ezt bontsuk Y és Z folyamatokra (szolgáltatásokra) úgy, hogy Y és Z
lefedje X folyamatot (szolgáltatást).
Tegyük fel, hogy Y és Z egyike sem adatkezelés, kérdés, hogy ebből mennyire tudunk arra következtetni,
hogy X sem adatkezelés?
Ha pedig egy X adatkezelés, és ennek Y1, Y2, …, YN részfolyamatai (részszolgáltatásai), akkor kérdés, hogy
kell-e lennie legalább egy Yi-nek, mely adatkezelés?
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IT ágazati összefogásra van szükség,
 fel kell tárni a problémákat,
 meg kell indulni a vitának,
 a problémákra az elfogadható válaszokat kell
találni,
 ajánlásokat kell kidolgozni!
Akár jó, akár rossz válaszokat kell adni, mert a
válaszok hiánya rosszabb, mint a rossz válaszok.
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Forrás

'Karib-tenger kalózaiból'
1. Megsemmisítettem az összes régi legénység listát…
2. Elégettem a legénységet és kihajítottam a fedélzetről…

3. Miért?
4. GDP-ARRRRRRRRRRRR!
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