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Q&A for QSC
BRAD WHITE:

Olá, meu nome é Brad White, Diretor de Comunicações para a América
do Norte.
Essa teleconferência tem por intenção permitir que vocês, membros da
comunidade, tenham a oportunidade de fazer qualquer perguntam que
tenham em relação à atualização trimestral que foi passada no site da
ICANN. Você pode digitar suas perguntas aqui e, se você estiver no
telefone, tecle #3 e o operador vai lhe colocar na fila.
Essa teleconferência está sendo traduzida simultaneamente em seis
idiomas: espanhol, francês, chinês, russo, árabe e português. Se
estiverem em uma dessas linhas, a mesma coisa, vocês podem digitar
#3 e fazer sua pergunta. Se você não tiver tempo de fazer sua pergunta,
pode enviar um e-mail para o engagement@icann.org. A sessão será
gravada e será publicada junto com a apresentação publicada
anteriormente. Peço que coloquem o telefone no silencioso antes de
iniciarmos.
Vamos fazer a primeira pergunta ao Cherine Chalaby: você está na
oficina da Diretoria, você pode [incompreensível] o GDPR e sobre o
WHOIS?

CHERINE CHALABY:

Muito obrigado pela oportunidade. Boa tarde a todos.
Durante esse final de semana a Diretoria se reuniu no dia 11, 12 e 13
em Vancouver, no Canadá, e dedicamos vários dias ao GDPR. Tivemos
uma reunião prévia na sexta-feira para discutir com o CEO a publicação
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[INCOMPREENSÍVEL] juntos que a comunidade deve receber o
documento provisório. Isso foi publicado.
Nós nos reunimos todo o sábado, durante quase oito horas, e a nossa
atenção foi dada sobre o documento de especificações. Nós
reorganizamos toda a oficina, mas não apenas isso, os membros da
Diretoria leram o documento à noite e, no sábado de manhã, tivemos
uma

discussão

bastante

aberta,

intensa.

Pedimos

muitos

esclarecimentos sobre esse documento. E então decidimos dar
[INCOMPREENSÍVEL] essa discussão, então, em primeiro lugar, como é
que as especificações cumprem com o GDPR; falamos da necessidade
de fiscalização e também incorporar as interpretações do GDPR e o uso
potencial de e-mails anônimos, mecanismos de credenciamento, a
necessidade de alguns temas que devam ser [INCOMPREENSÍVEL] pela
comunidade em relação ao modelo de credenciação. Todos esses
comentários foram levados em conta. Nós trabalhamos no sábado à
noite produzindo uma versão revisada no domingo quando nos
reunimos e discutimos. Vários temas foram deixados de lado e
discutimos novamente o GDPR e temos essa proposta provisória. E ver
se o que nós deliberamos estava incluído no documento. Isso, de fato,
aconteceu, ficamos muito satisfeitos. Essas especificações revisadas
serão publicadas hoje durante o dia. E, depois disso, passamos para
discutir sobre a questão mais ampla da adoção dessa proposta
provisória de especificações. Levando em conta o que disse a
comunidade,

achamos

que

a

Diretoria

deveria

falar

dessas

especificações temporárias que foram publicadas 24~36 horas antes.
Achamos ser importante que a comunidade lesse e digerisse o
documento. Vamos nos reunir no final de semana para pensar na
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adoção das especificações temporárias. Achamos também que
precisávamos de mais tempo para discutir e digerir essa especificação
temporária bem assim discutir outros temas dentro da Diretoria. Nós
discutimos quase que só o GDPR até domingo à tarde onde tivemos a
reunião formal e passamos a resolução que será publicada em breve e
que observa a nossa decisão de adotar a especificação temporária entre
maio de 2018 e a Diretoria deve usar o tempo necessário para refinar
essas especificações.
Muito obrigado, Brad, esse é um pequeno resumo da atualização do
que a Diretoria fez no final de semana. Eu acho que haverá um
webinário da ICANN para toda a comunidade sobre esse tema
específico.

BRAD WHITE:

Muito obrigado, Cherine. Vejo que não há nenhuma outra pergunta
online e também não há nenhuma pergunta pelo telefone, portanto vou
encerrar essa teleconferência e, se vocês lerem essa gravação, e
desejarem fazer alguma pergunta, por favor, escrevam para
engagement@icann.org. Com isso agradeço a todos e encerramos essa
teleconferência.

[FIM DA TRANSCRIÇÃO]
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