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FIZISKO PERSONU DATU APSTRĀDES LIKUMS

PAR FIZISKO PERSONU DATU APSTRĀDI KRIMINĀLPROCESĀ UN ADMINISTRATĪVĀ PĀRKĀPUMA PROCESĀ

ELEKTRONISKO SAKARU LIKUMS
Datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas noteikumi
(MK 2020.gada 6.oktobra noteikumi Nr.620)
Datu valsts inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis
(MK 2020.gada 6.oktobra noteikumi Nr.621)
Kārtība, kādā Finanšu un kapitāla tirgus komisija un Datu valsts inspekcija pieprasa un elektronisko sakaru komersants nodod
noslodzes datus
(MK 2014.gada 17.jūnija noteikumi Nr.306)
Obligātās prasības, kas jāievēro, izstrādājot personas datu aizsardzības pārkāpumu izmeklēšanas un novēršanas iekšējo kārtību
(MK 2011.gada 9.augusta noteikumi Nr.627)
Kārtība, kādā pirmstiesas izmeklēšanas iestādes, operatīvās darbības subjekti, valsts drošības iestādes, prokuratūra un tiesa
pieprasa un elektronisko sakaru komersants nodod saglabājamos datus, kā arī kārtība, kādā apkopo statistisko informāciju par
saglabājamo datu pieprasījumiem un to izsniegšanu
(MK 2007.gada 4.decembra noteikumi Nr.820)

ELEKTRONISKO DOKUMENTU LIKUMS
Noteikumi par elektronisko dokumentu izvērtēšanas veidu saglabāšanas kārtību un nodošanu valsts arhīvam glabāšanā
(MK 2004.gada 2.marta noteikumi Nr.117)
Noteikumi par uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja civiltiesiskās atbildības minimālo apdrošināšanas summu
(MK 2005.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.267)
Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība,
kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un
juridiskajām personām
(MK 2005.gada 28.jūnija noteikumi Nr.473)
Noteikumi par uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja darbības apstiprināšanas un atjaunošanas valsts nodevu
(MK 2017.gada 31.oktobra noteikumi Nr.642)

KREDĪTINFORMĀCIJAS BIROJU LIKUMS
Kredītinformācijas biroju licencēšanas un uzraudzības noteikumi

(MK 2015.gada 2.jūnija noteikumi Nr.267)

INFORMĀCIJAS SABIEDRĪBAS PAKALPOJUMU LIKUMS

ADMINISTRATĪVĀ PROCESA LIKUMS

BIOMETRIJAS DATU APSTRĀDES SISTĒMAS LIKUMS

ŠENGENAS INFORMĀCIJAS SISTĒMAS DARBĪBAS LIKUMS
Kārtība, kādā iekļauj, labo un dzēš ziņojumus Šengenas informācijas sistēmā, kā arī nodrošina papildinformācijas pieejamību
SIRENE Latvijas birojam, un kārtība, kādā institūcijas un iestādes apmainās ar papildinformāciju
(MK 2007.gada 18.septembra noteikumi Nr.639)
Kārtība, kādā pieprasa un izsniedz informāciju par datu subjektu, kura glabājas Šengenas informācijas sistēmā un SIRENE
informācijas sistēmā
(MK 2007.gada 11.septmbra noteikumi Nr.622)

CILVĒKA GENOMA IZPĒTES LIKUMS

LATVIJAS ADMINISTRATĪVO PĀRKĀPUMU KODEKSS

KRIMINĀLLIKUMS

IESNIEGUMU LIKUMS

INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU DROŠĪBAS LIKUMS

PARĀDU ĀRPUSTIESAS ATGŪŠANAS LIKUMS

PACIENTU TIESĪBU LIKUMS
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Grozījums likumā “Par Eiropas Padomes Konvenciju par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu
automātisko apstrādi”
Skatīt vairāk

Prasības gaisa kuģu pasažieru datu nosūtīšanai un iekļaušanai gaisa kuģu pasažieru datu reģistrā(MK 2017.gada 28.marta

noteikumi Nr.170)
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