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Adriana Ibarra Vazquez 
 

 
 

Español 
 

 Breve biografía del candidato. 
 
Abogada especialista en propiedad intelectual y medios electrónicos. Adriana estudio la Carrera de Derecho y 
Maestría en Derecho Comercial Internacional en el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey en México. 
Adicionalmente es abogada graduada de Mercer University School of Law y cuenta con Licencia para ejercer en el 
Estado de Georgia en Estados Unidos. 
 
Adriana cuenta con estudios adicionales relacionados con Propiedad Intelectual, Medios Electrónicos e Internet de la 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y The Berkman Center for Internet & Society at Harvard Law School 
Internet Law Program, México. 
 
Fue certificada como Consultora y Arbitro en Conflictos de Propiedad Intelectual y Comercio Internacional, por el 
Tribunal Internacional de Conciliación y Arbitraje del Mercosur/ ALCA. 
 
Fue Coordinadora del Área de Propiedad Intelectual y Tecnologías (PI-TI) de Información del Sistema Tecnológico de 
Monterrey y Asesora y miembro del Comité Consultivo de NIC México. Asimismo, se desempeñó como Coordinadora 
del Área de PI-TI en una firma de abogados. 
 
Adriana tiene más de 15 años de experiencia participando en organizaciones involucradas con Internet y en particular 
con la región de América Latina y el Caribe. Adriana participa como miembro de la Comisión Fiscal de LACNIC desde el 
año 2003, y se desempeñó como miembro del Comité de Ética y miembro suplente de la Comisión Electoral de LACNIC 
en el periodo 2017-2018. Actualmente presta sus servicios en una empresa internacional de tecnología como asesora 
legal en las Américas, incluyendo México, Colombia y Brasil. 
 

 Háblanos de ti. La persona y sus intereses. 
 

Soy madre de una hermosa nina. Me encanta bailar, viajar y conocer otras culturas. Soy una mujer de retos. 

 Háblanos de tu trayectoria, tu formación y desarrollo profesional. 

Soy abogada con licencia en Mexico y en el estado de Georgia en Estados Unidos. Mi especialidad es el area 
corporativa, propiedad intelectual y tecnologias de informacion (PI-TI). 
 



 

 

Trabaje en el area de PI-TI del Tecnologico de Monterrey en Mexico, y fui asesora legal de NIC Mexico. He trabajado 
en firmas de abogados en Mexico y en Estados Unidos. 
 
Actualmente trabajo en una empresa internacional de tecnologia como asesora legal de las Americas incluyendo 
Canada, EUA, Mexico, Colombia y Brasil. 
 

 Cuenta cómo nació tu interés por participar en LACNIC y cuál es tu historia con LACNIC. 

 
En el año 2000 empecé a trabajar en el área de propiedad intelectual de la Universidad Mexicana Tecnológico de 
Monterrey y como asesora legal de NIC.MX. Así fue como empecé a relacionarme con los nombres de dominio, 
direcciones IP e involucrarme con el mundo de las TICS. Ahi nacio mi interes por participar en LACNIC. 
 
Tengo mas de 15 años colaborando con LACNIC. Empece en el año 2003 como miembro de la Comision Fiscal, 
asimismo he participado como miembro de la Comision de Etica y miembro suplente de la Comision Electoral en el 
periodo de 2017-2018. 
 

 ¿Cuál es tu visión de LACNIC, su misión y el papel de LACNIC como factor de desarrollo y crecimiento de la 
región? 

 
Veo a LACNIC como una organizacion ejemplo en la region, no solo en el desarollo de Internet, sino tambien por la 
iniciativas, programas de inclusión social y desarrollo económico de América Latina y el Caribe. 
 
Su papel es clave para administrar los recursos numéricos de Internet de América Latina y el Caribe, asi como para el 
desarrollo de conocimientos y participacion de gobiernos, empresas y sociedad en la region. 
 

 ¿Qué crees que es lo más importante que aportarás a LACNIC como integrante del órgano en caso de ser 
elegido y qué te motiva para postularte a dicha posición? 

 
Mi experiencia como abogada en tecnologias de informacion y auditora en proyectos anti-corrupcion, transparencia y 
generacion de politicas tales como codigos de etica, me permite aportar un punto de vista diferente y enriquecer las 
actividades de transparencia de LACNIC. 
 
Mi motivacion para postularme como miembro de la Comision Fiscal es continuar poniendo mi granito de arena para 
el continuo desarrollo del Internet en la región. Es un gran orgullo contar con la confianza la comunidad para emitir un 
dictamen sobre los estados financieros de LACNIC. 
 
 

➢ Criterios de Idoneidad Deseables 
 
 
Respuestas enviadas por el/la candidato/a a través del cuestionario de Incompatibilidades, Capacidades e 
Idoneidades: 
 
 

 Que tenga o haya tenido algún nivel de participación en órganos electivos de LACNIC. 
 
Comisión Fiscal  
Comisión Electoral 
 

 Que participe o haya participado en alguno de los foros técnicos de la región (FLIP6, Foro de Seguridad, 
Foro de Interconexión, Foro de Operadores).  
 



 

 

Ninguno 
 

 Que participe o haya participado u organizado eventos auspiciados por LACNIC (LACNIC, LACNIC 
ONtheMOVE, AMPARO, etc.).  

 
Evento LACNIC 
 

 Vínculo profesional o laboral (ya sea como empleado, asesor, consultor, directivo y/o accionista) con 
entidades titulares de recursos numéricos en la región (asociados LACNIC). 

 
Miembro de la Comision Fiscal de LACNIC durante los ultimos 15 años, miembro de la Comision de Etica de LACNIC y 
miembro Suplente de la Comision Electoral de LACNIC durante el periodo 2017-2018. 
Asesora Legal de NIC Mexico por varios años. 
 

 Vínculo profesional o laboral (ya sea como empleado, asesor, consultor, directivo y/o accionista) con 
organizaciones de la comunidad técnica de la región. 

 
NA 
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English 
 

 Brief biography of the candidate. 
 
An attorney specializing in intellectual property and electronic media, Adriana completed her law degree and her 
master’s degree in International Commercial Law at the Monterrey Institute of Technology, Monterrey Campus, 
Mexico. She is also a lawyer with a degree from Mercer University School of Law and licensed to practice in the State 
of Georgia, United States. 
 
Adriana has also completed additional studies in Intellectual Property, Electronic Media and the Internet at the World 
Intellectual Property Organization and the Berkman Center for Internet & Society at Harvard Law School's Internet 
Law Program in Mexico. 
 
She was certified as Consultant and Arbitrator for Intellectual Property and International Trade Disputes by the 
Mercosur International Conciliation and Arbitration Court / ALCA. 
 
She served as Coordinator of the Intellectual Property and Information Technologies (IP-IT) Department of the 
Tecnológico de Monterrey System and was also a member of, and consultant to, the NIC Mexico Consultative 
Committee. She also coordinated the IP-IT department for a law firm. 
 



 

 

Adriana has more than 15 years of experience participating in Internet-related organizations, particularly in the region 
of Latin America and the Caribbean. Adriana has served on LACNIC's Fiscal Commission since 2003 and was part of the 
Ethics Committee and an alternate member of LACNIC's Electoral commission in the period of 2017-2018. She is 
currently serving as legal counsel at an international technology company in the Americas, including Mexico, Colombia 
and Brazil. 
 

 Tell us about yourself and your interests. 

 
I am the mother of a beautiful little girl. I love to dance, travel and learn about different cultures. I am a woman who 
thrives on challenge. 
 

 Tell us about your work experience, education and professional development. 
 
I am a lawyer licensed in Mexico and the State of Georgia, United States. I specialize in corporate law, intellectual 
property and information technology (IP-IT). 
 
I worked in the IP-IT department of Tecnologico de Monterrey in Mexico and served as legal counsel to NIC Mexico. I 
have worked with law firms in Mexico and the United States. 
 
I am currently serving as legal counsel at an international technology company in the Americas, including Canada, 
United States, Mexico, Colombia and Brazil. 
 

 Tell us why you are interested in participating in LACNIC and your history with the organization. 
 
In 2000, I started working in the intellectual property department at Mexican university Tecnológico de Monterrey 
and as legal counsel to NIC.MX. That's how I first became involved with domain names, IP addresses and the world of 
ICTs and where my interest in participating in LACNIC originated. 
 
I've been collaborating with LACNIC for more than 15 years. I began in 2003 as a member of the Fiscal Commission. 
Since then, I have also participated as a member of the Ethics Commission and an alternate member of the Electoral 
Commission for the period of 2017-2018. 
 

 What do you think of LACNIC, its mission, and the organization’s role as a driver of growth and 
development in the region? 

 
I see LACNIC as a model for the region, not only because of the organization’s work towards Internet development, 
but also because of its social inclusion and economic development initiatives and programs for Latin America and the 
Caribbean. 
 
LACNIC plays a key role in managing Internet number resources for Latin America and the Caribbean, as well as in 
developing knowledge and the involvement of governments, companies and society throughout the region. 
 

 In your opinion, what would be your greatest contribution to LACNIC as a member should you be elected? 
What motivated you to run for a position on the elective body? 

 
My experience as a lawyer specializing in information technology and an auditor working on anti-corruption projects, 
transparency and the production of policies such as codes of ethics allows me to contribute a different point of view 
and enhance the transparency of LACNIC's activities. 
 
My motivation for running as a candidate to LACNIC's Fiscal Commission is to keep contributing to the continued 
development of the Internet in our region. I am very proud that the community has deposited in me their trust to 
issue an opinion on the financial statements of LACNIC. 



 

 

➢ Desirable Suitability Criteria 
 
 
Answers submitted by the candidate through the Questionnaire on Incompatibilities, Capabilities and Suitability: 
 
 

 Having or having had some level of participation in LACNIC's elected bodies. 

 
Fiscal and Electoral Commissions 
 

 Participating or having participated in one of the regional technical forums (FLIP6, SecurityForum, 
Interconnection Forum, Network Operators Forum). 

 
None 
 

 Participating or having participated or organized events sponsored by LACNIC (LACNIC, LACNIC OnThe 
Move, AMPARO, etc.) 

 
LACNIC Event 
 

 Professional or employment ties (whether as an employee, advisor, consultant, manager 
and/orshareholder) to organizations which have been assigned number resources in theregion (LACNIC 
members). 

 
Member of LACNIC's Fiscal Commission for the past 15 years, member of LACNIC's Ethics Committee, and alternate 
member of LACNIC's 
Electoral Commission during the period 2017-2018. Legal Counsel for NIC Mexico for several years. 
 

 Professional or employment ties (whether as an employee, advisor, consultant, manager 
and/orshareholder) to organizations that are part of the regional technicalcommunity. 

 
NA 
 

Adriana Ibarra Vazquez 
 

 
 

Português 
 

 Breve biografia do candidato. 
 
Advogada especialista em propriedade intelectual e meios eletrônicos.  Adriana estudou a carreira de Direito e 
Mestrado em Direito Comercial Internacional no Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey no México.  Também 



 

 

é advogada formada na Mercer University School of Law e conta com licença para advogar no Estado de Geórgia nos 
Estados Unidos. 
 
Adriana conta com estudos adicionais relacionados com Propriedade Intelectual, Meios Eletrônicos e Internet da 
Organização Mundial da Propriedade Intelectual e The Berkman Center for Internet & Society at Harvard Law School 
Internet Law Program, México.  
 
Foi certificada como consultora e arbitro em conflitos de Propriedade Intelectual e Comércio Internacional, pelo 
Tribunal Internacional de Conciliação e Arbitragem do Mercosul (ALCA). 
 
Foi coordenadora da Área da Propriedade Intelectual e Tecnologias (PI-TI) de Informação do Sistema Tecnológico de 
Monterrey e assessora e membro do Comitê Consultivo de NIC México. Assim mesmo, desempenhou-se como 
coordenadora da Área de PI-TI em um escritório de advogados.  
 
Adriana tem mais de 15 anos de experiência participando em organizações envolvidas com a Internet e em particular 
com a região da América Latina e o Caribe.  Adriana participa como membro da Comissão Fiscal de LACNIC desde 2003 
e se desempenhou como membro do Comitê de Ética e  
membro substituto da Comissão Eleitoral de LACNIC no período 2017-2018. Atualmente presta seus serviços em uma 
empresa internacional de tecnologia como assessora legal nas Américas, incluindo o México, a Colômbia e o Brasil. 
 

 Conte-nos sobre você, a pessoa e seus interesses.  
 
Sou mãe de uma linda menina.  Eu adoro dançar, viajar e conhecer outras culturas. Sou uma mulher que gosta de 
desafios.   
 

 Conte-nos sua trajetória, formação e desenvolvimento profissional.  
 
Sou advogada com licença para advogar no México e no estado de Geórgia nos Estados Unidos.  Minha especialidade 
é a área corporativa, propriedade intelectual e tecnologias da informação (PI-TI).  
 
Trabalhei na área de PI-TI do Tecnológico de Monterrey no México e fui assessora legal de NIC México.  Eu trabalhei 
em escritórios de advocacia no México e nos Estados Unidos.  
 
Atualmente trabalho em uma empresa internacional de tecnologia como assessora legal das Américas incluindo o 
Canadá, EUA, México, Colômbia e Brasil.  
 

 Conte como nasceu seu interesse em participar em LACNIC e qual é a sua história com LACNIC. 
 
No ano 2000 comecei a trabalhar na área de propriedade intelectual da Universidade Mexicana Tecnológico de 
Monterrey e como assessora legal de NIC.MX.  Asim foi como eu comecei a me relacionar com os nomes de domínio, 
endereços IP e a me envolver com o mundo das TIC. Assim nasceu o meu interesse por participar em LACNIC 
 
Há mais de 15 anos que colaboro com LACNIC. Comecei em 2003 como membro da Comissão Fiscal, também 
participei como membro da Comissão de Ética e membro substituto da Comissão Eleitoral no período de 2017-2018. 
 
 

 Qual é a sua visão de LACNIC, sua missão e o papel de LACNIC como fator de desenvolvimento e 
crescimento da região?  

 
Eu vejo LACNIC como uma organização modelo na região, não só no desenvolvimento da Internet, mas também por 
causa das iniciativas, programas de inclusão social e desenvolvimento econômico da América Latina e o Caribe. 
 



 

 

Seu papel é chave para administrar os recursos de numeração da Internet da América Latina e o Caribe, bem como 
para o desenvolvimento de conhecimentos e participação de governos, empresas e sociedade na região.  
 

 Qual será sua contribuição mais importante a LACNIC como integrante do órgão em caso de ser escolhido e 
o quê te motiva a nomear-se para dita posição? 

 
A minha experiência como advogada em tecnologias da informação e auditora em projetos anticorrupção, 
transparência e geração de políticas tais como códigos de ética, me permite contribuir com um ponto de vista 
diferente e enriquecer as atividades de transparência de LACNIC. 
 
Minha motivação para me candidatar como membro da Comissão Fiscal é continuar contribuindo para o contínuo 
desenvolvimento da Internet na região.  É um grande orgulho contar com a confiança da comunidade para emitir um 
ditame sobre as demonstrações contábeis de LACNIC.  
 
 

➢ Critérios de Idoneidade Desejáveis 
 
 
Respostas enviadas pelo/a candidato/a através do questionário de Incompatibilidades, Capacidades e 
Idoneidades: 

 

 Que tenha o teve algum nível de participação em órgãos eletivos de LACNIC. 
 
Comissão Fiscal 
Comissão Eleitoral 
 

 Que participe ou tenha participado de qualquer um dos fóruns técnicos da região (FLIP6, Fórum de 
Segurança, Fórum de Interconexão, Fórum de Operadores). 

 
Nenhum 
 

 Que participe ou tenha participado ou organizado eventos patrocinados por LACNIC (LACNIC, 
LACNICON the MOVE, AMPARO, etc.). 

 
Evento LACNIC 
 

 Relação profissional ou de trabalho (seja como funcionário, assessor, consultor, gerente e / ou 
acionista) com organizações titulares de recursos de numeração na região (associados LACNIC). 

 
Membro da Comissão Fiscal de LACNIC durante os últimos 15 anos, membro da Comissão de Ética de LACNIC e 
membro substituto da Comissão Eleitoral de LACNIC durante o período 2017-2018. Assessora Legal de NIC 
México por vários anos. 
 

 Relação profissional ou de trabalho (seja como funcionário, assessor, consultor, gerente e / ou 
acionista) com organizações da comunidade técnica da região. 

 
NA 


