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COMITÊ CONSULTIVO AT-LARGE

Declaração do ALAC sobre o Processo de Desenvolvimento de Políticas
(PDP) para Assuntos Relacionados ao Credenciamento de Serviços de
Privacidade e Proxy
Introdução

Alan Greenberg, membro do ALAC da Organização Regional At-Large da América do Norte (NARALO) e
Contato do ALAC com a GNSO, redigiu uma versão preliminar desta Declaração após discussão sobre o
tópico no At-Large e nas listas de e-mail.
Em 17 de abril de 2014, esta Declaração foi publicada no Espaço de Trabalho do At-Large sobre o
Processo de Desenvolvimento de Políticas (PDP) para Assuntos Relacionados ao Credenciamento de
Serviços de Privacidade e Proxy.
Nesse mesmo dia, Olivier Crépin-Leblond, Presidente do ALAC, solicitou que a Equipe de Política da
ICANN, em apoio ao ALAC, enviasse a todos os membros At-Large uma Convocação por Comentários
sobre as Recomendações por meio da Lista de E-mails de Anúncios do ALAC.
No dia 23 de abril de 2014, uma versão incorporando os comentários recebidos foi publicada no espaço
de trabalho mencionado anteriormente, e o Presidente solicitou que a equipe abrisse uma votação para
ratificação pelo ALAC da Declaração proposta.
Nesse mesmo dia, o Presidente solicitou que a Declaração, denominada AL-ALAC-ST-0414-03-00-EN,
fosse transferida para o processo de Comentário Público, copiando o membro da Equipe da ICANN
responsável por esse tópico do Comentário Público, com uma observação de que a Declaração ainda
estava aguardando a ratificação do ALAC.
No dia 2 de março de 2014, a Equipe confirmou que a votação on-line resultou no endossamento da
Declaração pelo ALAC com 12 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções. É possível revisar o resultado
independentemente em: https://www.bigpulse.com/pollresults?code=3860sfdJENmQzqnUAnPkQ3dV.

Resumo

1. O ALAC apoia decididamente corrigir a Especificação de Privacidade e Proxy, de modo que: 1) seja
aplicável a todos os fornecedores de Privacidade e Proxy; 2) as informações pessoais do usuário
beneficiado sejam verificadas de acordo com os requisitos de verificação dispostos no RAA 2013; e
3) os limites para o acesso às informações pessoais do usuário beneficiado sejam claros e
equilibrados.
2. Caso um usuário beneficiado seja revelado durante o processo de uma UDRP e esse procedimento
de UDRP resultar a favor do registrante, a identidade e as informações de contato do usuário
beneficiado NÃO devem ser reveladas em nenhum documento público resultante da UDRP.
A versão original deste documento é o texto em inglês, disponível em http://www.atlarge.icann.org/correspondence. Sempre
que houver ou for percebida uma diferença na interpretação de uma edição traduzida deste documento e o texto original, o
texto original terá preferência.

Declaração do ALAC sobre o Processo de Desenvolvimento de
Políticas (PDP) para Assuntos Relacionados ao
Credenciamento de Serviços de Privacidade e Proxy
O ALAC apoia decididamente corrigir a Especificação de Privacidade e Proxy, de modo que:
•
•

•

Seja aplicável a todos os fornecedores de Privacidade e Proxy.
As informações pessoais do usuário beneficiado sejam verificadas de acordo com os requisitos
de verificação dispostos no RAA 2013. O processo deve garantir que, pelo menos quando as
informações forem coletadas, o usuário beneficiado proposto seja uma pessoa/organização real
e que as informações de contato pertençam ao usuário beneficiado proposto.
Os limites para o acesso às informações pessoais do usuário beneficiado devem ser claros e
equilibrados considerando os requisitos de privacidade legítimos do usuário beneficiado em
comparação às necessidades legítimas dos órgãos responsáveis pela aplicação da lei e os
provedores de UDRP.

O ALAC aconselha ainda que, caso um usuário beneficiado seja revelado durante o processo de uma
UDRP e esse procedimento de UDRP resultar a favor do registrante e não da entidade que iniciou a
UDRP, a identidade e as informações de contato do usuário beneficiado NÃO devem ser reveladas em
nenhum documento público resultante da UDRP.

A versão original deste documento é o texto em inglês, disponível em http://www.atlarge.icann.org/correspondence. Sempre
que houver ou for percebida uma diferença na interpretação de uma edição traduzida deste documento e o texto original, o
texto original terá preferência.

