
 

 

English	below	
Português	abaixo	

	
Diana	Villamizar	

	

	
	

 Breve	biografía	del	candidato.	
	

Diana	Villamizar,	es	abogada	máster	en	derecho	informático	y	de	las	nuevas	tecnologías	de	la	Universidad	Externado	

de	Colombia,	desde	el	 inicio	de	su	carrera	como	abogada	se	enfocó	en	el	derecho	de	las	telecomunicaciones	siendo	

durante	5	años	la	Secretaría	General	de	S3	SIMPLE	SMART	SPEEDY	SAS,	tiempo	en	el	cual	dirigió	el	área	legal	y	asuntos	

estratégicos	 de	 la	 organización.	 Actualmente	 se	 desempeña	 como	 Country	 Manager	 de	 EDGEUNO	 SAS,	 empresa	

dedicada	a	servicios	de	telecomunicaciones,	donde	cumple	el	rol	gerencial,	estratégico	y	legal.		

	
 Háblanos	de	ti.	La	persona	y	sus	intereses.	

	

Diana	Villamizar,	nació	en	Cúcuta	el	01	de	 julio	de	1988,	es	una	persona	asertiva,	empática	 con	un	alto	 sentido	de	

responsabilidad.	 Sus	 intereses	 estan	 orientados	 a	 las	 telecomunicaciones.	 Actualmente	 pertenece	 al	 centro	 de	

Investigación	 de	 derecho	 informático	 de	 la	 Universidad	 Externado	 donde	 se	 discute	 el	 impacto	 del	 avance	 de	 las	

tecnologías	en	las	diferentes	áreas	derecho,	siendo	su	línea	de	investigación	la	protección	de	datos	personales	en	la	

era	del	Big	Data.	Comprometida	con	su	desarrollo	profesional	estudia	ingles	 legal	porque	es	de	su	interés	fortalecer	

este	aspecto	profesional.	Como	abogada	disfruta	la	literatura	en	general	en	sus	tiempos	libres	así	como	compartir	con	

su	familia	y	amigos	cercanos.		

 Háblanos	de	tu	trayectoria,	tu	formación	y	desarrollo	profesional.	

Diana	 Villamizar	 se	 mudó	 de	 Cúcuta	 a	 la	 capital	 a	 terminar	 sus	 estudios	 de	 derecho	 en	 la	 Universidad	 Libre	 de	

Colombia,	 allí	 se	 especializó	 en	 derecho	 probatorio,	 luego	 ingreso	 a	 trabajar	 en	 el	 2013	 en	 la	 empresa	 S3	 SIMPLE	

SMART	SPEEDY	SAS,	donde	inició	como	abogada	y	finalmente	fue	ascendida	al	cargo	de	Secretaría	General,	durante	

los	5	años	como	asesora	legal	y	regulatoria	acompañó	a	la	empresa	en	el	cumplimientos	de	sus	metas,	paralelamente	

culminó	sus	estudios	de	maestría	de	derecho	informático	y	de	las	nuevas	tecnologías	de	la	Universidad	Externado	de	

Colombia.	En	el	año	2019	asesoró	la	adquisición	de	EDGEUNO	SAS	por	parte	unos	inversionistas	extranjeros,	momento	

en	el	cual	entra	a	la	compañía	como	Country	Manager,	a	ejercer	las	funciones	de	representación	legal	y	gerencial.	



 

 

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

LACNIC	 es	 una	 de	 las	 organizaciones	 no	 gubernamentales	 más	 importante	 de	 latinoámerica,	 al	 administrar	 los	

recursos	numéricos	de	Internet	de	América	Latina	y	el	Caribe.	Actualmente	es	catalogado	el	acceso	a	internet	como	un	

derecho	humano,	por	 lo	que	 los	países	deben	proveer	y	promover	en	sus	ciudadanos	el	acceso	a	 la	 red.	Mi	 interés	

surge	desde	la	idea	de	poder	aportar	a	la	transformación	digital	de	la	región,	teniendo	encuenta	que	LACNIC	ejecuta	

un	papel	muy	importante	en	la	promoción	y	desarrollos	tecnológicos	de	la	región.		

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

región?	
	

LACNIC,	como	actor	activo	del	desarrollo	de	la	internet	en	latinoámerica	y	el	caribe,	donde	se	originan	las	principales	

discusiones	acerca	de	su	uso	y	administración	de	internet	a	nivel	técnico	y	académico.	Por	lo	anterior	se	ha	convertido	

en	 un	 referente	 mundial	 para	 los	 distintos	 grupos	 de	 interés,	 así	 como	 la	 guía	 para	 el	 fortalecimiento	 de	 la	

Gobernanza	de	Internet	donde	se	establezcan	formuladores	y	reguladores	de	políticas	de	Internet.		

	
 ¿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?	
	

Desde	mi	rol	como	mujer,	abogada	y	experta	en	temas	regulatorios	de	telecomunicaciones	participaré	activamente	de	

todas	 las	 actividades	programadas,	 asimismo	aportaré	mi	 experiencia	 y	 conocimiento	hacia	 el	 cumplimiento	de	 las	

metas	trazadas.	Ser	parte	de	la	historia	de	Lacnic	y	contribuir	a	su	fortalecimiento	es	mi	principal	motivación,	porque	

no	solo	signica	fortalecer	una	organización,	es	a	la	vez	fortalecer	el	crecimiento	tecnológico	de	la	región.		

	
	

Ø 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.	
	

Ninguno.	
	

 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.).		

	
	

Ninguno.	
	
	

 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).	

	
Cómo	representante	legal	de	Edgeuno	SAS	

	
 Vínculo	 profesional	 o	 laboral	 (ya	 sea	 como	 empleado,	 asesor,	 consultor,	 directivo	 y/o	 accionista)	 con	

organizaciones	de	la	comunidad	técnica	de	la	región.	
	
Como	representante	legal	de	Edgeuno	SAS	
	
	

 Brief	biography	of	the	candidate.	
	
Diana	Villamizar	 is	 a	 lawyer	and	holds	a	master’s	degree	 in	 computer	and	new	 technology	 law	 from	 the	Externado	
University	 of	 Colombia	 (Universidad	 Externado	de	Colombia).	Having	worked	 as	 the	 secretary	 general	 at	 S3	 Simple	
Smart	 Speedy	 S.A.S.,	 from	 the	 very	 beginning	 of	 her	 career	 as	 a	 lawyer	 she	 focused	 on	 telecommunications	 law.	
During	 that	 period,	 she	 ran	 the	 legal	 and	 strategic	 affairs	 department	 of	 the	 company.	 She	 currently	works	 as	 the	
country	 manager	 at	 Edgeuno	 S.A.S.,	 a	 company	 dedicated	 to	 telecommunications	 services,	 where	 she	 serves	 a	
managerial,	strategic,	and	legal	role.	
	

 Tell	us	about	yourself	and	your	interests.	
	
Diana	Villamizar,	born	in	Cúcuta	on	1	July	1988,	is	an	assertive,	empathic,	and	highly	responsible	person.	She	is	mainly	
interested	 in	 telecommunications.	 She	 is	 currently	 part	 of	 the	 Computer	 Law	 Research	 Center	 of	 the	 Externado	
University,	where	the	impact	of	the	advances	in	technology	on	the	different	fields	of	law	is	discussed.	Diana’s	research	
focus	 is	 on	personal	 data	protection	 in	 the	 era	of	big	 data.	 Being	 committed	 to	her	 professional	 development	 and	
aiming	at	strengthening	her	professional	skills	in	this	field,	she	studies	legal	English.	As	a	lawyer,	in	her	free	time	she	
enjoys	reading	literature	in	general	and	sharing	moments	with	her	closest	friends	and	family.	
	
	

 Tell	us	about	your	work	experience,	education	and	professional	development.	
	
Diana	 Villamizar	moved	 from	Cúcuta	 to	 Bogotá,	 the	 capital	 city,	 to	 finish	 her	 law	 studies	 at	 the	 Free	University	 of	
Colombia	(Unilibre).	There	she	specialized	in	evidence	law	and,	then,	in	2013,	she	started	working	at	S3	Simple	Smart	
Speedy	S.A.S.,	where	she	started	out	as	a	lawyer	and	was	later	promoted	to	secretary	general.	During	the	five	years	
she	worked	as	a	legal	and	regulatory	advisor,	helping	the	company	reach	its	goals,	she	finished	her	master’s	degree	in	
computer	 and	 new	 technology	 law	 at	 the	 Externado	 University	 of	 Colombia.	 In	 2019,	 she	 advised	 some	 foreign	
investors	on	the	acquisition	of	Edgeuno	S.A.S.,	after	which	she	became	the	company’s	country	manager,	working	as	
the	legal	and	management	representative.	
	
	
	
	
	
	



 

 

 Tell	us	why	you	are	interested	in	participating	in	LACNIC	and	your	history	with	the	organization.	
	
LACNIC	is	one	of	the	most	important	non-governmental	organizations	in	Latin	America,	for	it	administers	the	Internet	
number	resources	 in	Latin	America	and	the	Caribbean.	 Internet	access	 is	nowadays	considered	a	human	right;	thus,	
countries	should	provide	network	access	for	their	citizens	and	encourage	them	to	use	the	service.	
My	interest	stems	from	the	idea	of	being	able	to	contribute	to	the	digital	transformation	in	the	region,	bearing	in	mind	
the	fact	that	LACNIC	plays	a	key	role	in	the	promotion	and	development	of	technology	in	the	region.	
	

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

	
Being	 an	 active	 party	 in	 the	 Internet	 development	 in	 Latin	 America	 and	 the	 Caribbean,	 LACNIC	 is	 home	 to	 the	
emergence	 of	 the	main	 discussions	 on	 the	 use	 and	 administration	 of	 the	 Internet	 at	 both	 technical	 and	 academic	
levels.	 As	 a	 result,	 it	 has	 become	 a	 global	model	 for	 interest	 groups	 and	 a	 guide	 for	 the	 strengthening	 of	 Internet	
governance,	where	Internet	policy	makers	and	regulators	can	be	established.	
	

 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?	

	
Being	a	woman,	 lawyer,	and	expert	 in	telecommunications	regulations,	 I	will	 take	part	 in	all	the	scheduled	activities	
actively.	 Moreover,	 I	 will	 contribute	 my	 experience	 and	 knowledge	 to	 the	 fulfillment	 of	 our	 goals.	 Being	 part	 of	
LACNIC’s	history	and	 its	strengthening	 is	my	main	motivation,	because,	apart	 from	strengthening	an	organization,	 it	
would	imply	strengthening	the	technological	growth	of	the	region.		
	
	

Ø 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.	
	
None	
	

 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.)	

None	
	

 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).	

	
As	legal	representative	of	Edgeuno	SAS	
	
	
	



 

 

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

	
As	legal	representative	of	Edgeuno	SAS	
	
	

 Breve	biografia	do	candidato.	
	
Diana	Villamizar,	é	advogada	magister	em	Direito	Informático	e	das	novas	tecnologias	da	Universidade	Externado	da	
Colômbia;	desde	o	início	de	sua	carreira	como	advogada,	concentrou-se	no	direito	das	telecomunicações,	sendo	por	5	
anos	a	Secretaria	Geral	da	S3	SIMPLE	SMART	SPEEDY	SAS,	época	em	que	dirigiu	a	área	jurídica	e	assuntos	estratégicos	
da	 organização.	 Atualmente	 atua	 como	 Country	 Manager	 de	 EDGEUNO	 SAS,	 empresa	 dedicada	 aos	 serviços	 de	
telecomunicações,	ocupando	uma	posição	gerencial,	estratégica	e	legal.	
	

 Conte-nos	sobre	você,	a	pessoa	e	seus	interesses.		
	
Diana	Villamizar,	nascida	em	Cúcuta	em	1º	de	julho	de	1988,	é	uma	pessoa	assertiva	e	empática,	com	um	alto	senso	
de	responsabilidade.	Seus	interesses	estão	voltados	para	as	telecomunicações.	Atualmente,	ela	pertence	ao	Centro	de	
Pesquisa	 em	 Direito	 da	 Computação	 da	 Universidade	 Externado,	 onde	 é	 discutido	 o	 impacto	 do	 avanço	 das	
tecnologias	nas	diferentes	áreas	do	Direito,	sendo	sua	linha	de	pesquisa	a	proteção	de	dados	pessoais	na	era	do	Big	
Data.	Comprometida	com	seu	desenvolvimento	profissional,	ela	estuda	inglês	jurídico,	porque	é	deseja	fortalecer	esse	
aspecto	profissional.	Como	advogada,	gosta	de	literatura	em	geral	em	seu	tempo	livre,	além	de	compartilhar	com	sua	
família	e	amigos	íntimos.	
	
	

 Conte-nos	sua	trajetória,	formação	e	desenvolvimento	profissional.		
	
Diana	Villamizar	mudou-se	de	Cúcuta	para	a	capital	para	 terminar	seus	estudos	de	direito	na	Universidade	Livre	da	
Colômbia,	 onde	 se	 especializou	 em	 direito	 probatório,	 depois	 ingressou	 em	 2013	 na	 empresa	 S3	 SIMPLE	 SMART	
SPEEDY	SAS,	onde	começou	como	advogada	e	finalmente	promovida	ao	cargo	de	Secretária-geral.	Durante	os	5	anos	
como	 consultora	 jurídica	 e	 regulatória,	 acompanhou	a	empresa	no	 cumprimento	de	 seus	objetivos.	 Paralelamente,	
concluiu	o	mestrado	em	direito	da	computação	e	novas	tecnologias	na	Universidade	Externado	da	Colômbia.	Em	2019,	
assessorou	a	aquisição	da	EDGEUNO	SAS	por	investidores	estrangeiros,	momento	em	que	ingressa	na	empresa	como	
Country	Manager,	para	exercer	as	funções	de	representação	legal	e	gerencial.	
	

 Conte	como	nasceu	seu	interesse	em	participar	em	LACNIC	e	qual	é	a	sua	história	com	LACNIC.	
	
O	LACNIC	é	uma	das	organizações	não	governamentais	mais	importante	da	América	Latina,	ao	administrar	os	recursos	
de	numeração	da	 Internet	da	América	Latina	e	o	Caribe.	Atualmente,	o	acesso	à	 Internet	é	 listado	como	um	direito	
humano;	portanto,	os	países	devem	fornecer	e	promover	o	acesso	à	rede	para	seus	cidadãos.	Meu	interesse	surge	da	
ideia	de	poder	contribuir	para	a	transformação	digital	da	região,	tendo	em	vista	que	o	LACNIC	desempenha	um	papel	
muito	importante	na	promoção	e	no	desenvolvimento	tecnológico	da	região.	
	
	

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

	
LACNIC,	como	ator	ativo	no	desenvolvimento	da	Internet	na	América	Latina	e	o	Caribe,	onde	se	originam	as	principais	
discussões	 sobre	 seu	 uso	 e	 administração	 da	 Internet	 no	 nível	 técnico	 e	 acadêmico.	 Portanto,	 tornou-se	 uma	
referência	 mundial	 para	 os	 diferentes	 grupos	 de	 interesse,	 bem	 como	 um	 guia	 para	 fortalecer	 a	 Governança	 da	
Internet,	onde	são	estabelecidos	os	formuladores	e	reguladores	de	políticas	da	Internet.	
	



 

 

 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?	

	
Do	meu	 papel	 como	mulher,	 advogada	 e	 especialista	 em	 questões	 regulatórias	 das	 telecomunicações,	 participarei	
ativamente	de	todas	as	atividades	programadas,	contribuirei	também	com	minha	experiência	e	conhecimento	para	o	
cumprimento	 das	metas	 estabelecidas.	 Fazer	 parte	 da	 história	 do	 LACNIC	 e	 contribuir	 para	 o	 seu	 fortalecimento	 é	
minha	 principal	 motivação,	 porque	 não	 significa	 apenas	 fortalecer	 uma	 organização,	 mas	 também	 fortalecer	 o	
crescimento	tecnológico	da	região.	
	
	

Ø 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.	
	
Nenhum	
	

 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.).	

	
Nenhum	
	

 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).	

	
Como	representante	legal	de	Edgeuno	SAS	
	
	

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

	
Como	representante	legal	de	Edgeuno	SAS	
	


