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HHOOLLDDSS  OONN  TTHHEE  DDEESSTTRRUUCCTTIIOONN  OOFF  EELLEECCTTRROONNIICC    

IINNFFOORRMMAATTIIOONN  AANNDD  PPAAPPEERR  RREECCOORRDDSS  

    

TThhee  BBooaarrdd  ooff  EEdduuccaattiioonn  ((tthhee  ““BBooaarrdd””))  ccoommpplliieess  wwiitthh  aallll  ssttaattee  aanndd  ffeeddeerraall  rreegguullaattiioonnss  

rreeggaarrddiinngg  tthhee  rreetteennttiioonn,,  ssttoorraaggee  aanndd  ddeessttrruuccttiioonn  ooff  eelleeccttrroonniicc  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  ppaappeerr  

rreeccoorrddss..    TThhee  SSuuppeerriinntteennddeenntt  oorr  hhiiss//hheerr  ddeessiiggnneeee  sshhaallll  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  iimmpplleemmeennttiinngg  

aaddmmiinniissttrraattiivvee  rreegguullaattiioonnss  ccoonncceerrnniinngg  tthhee  ppllaacciinngg  ooff  aa  ““hhoolldd””  oonn  eelleeccttrroonniicc  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  

ppaappeerr  rreeccoorrddss  tthhaatt  mmaayy  rreeaassoonnaabbllyy  bbee  aannttiicciippaatteedd  ttoo  bbee  ssuubbjjeecctt  ttoo  ddiissccoovveerryy  iinn  tthhee  ccoouurrssee  

ooff  lliittiiggaattiioonn..  

  

AAllll  sscchhooooll  ooffffiicciiaallss  aanndd  eemmppllooyyeeeess  hhaavvee  aa  dduuttyy  ttoo  pprreesseerrvvee  aallll  ppaappeerr  rreeccoorrddss  aanndd  

eelleeccttrroonniicc  iinnffoorrmmaattiioonn,,  iinncclluuddiinngg  rreeccoorrddss  aanndd  eelleeccttrroonniicc  iinnffoorrmmaattiioonn  tthhaatt  mmiigghhtt  ootthheerrwwiissee  

bbee  ddeelleetteedd  oorr  ddeessttrrooyyeedd,,  tthhaatt  rreellaattee  ttoo  aannyy  mmaatttteerr  tthhaatt  iiss  ccuurrrreennttllyy  iinn  lliittiiggaattiioonn  oorr  mmaayy  bbee  

aannttiicciippaatteedd  ttoo  iinnvvoollvvee  ffuuttuurree  lliittiiggaattiioonn..  

  

TThhee  SSuuppeerriinntteennddeenntt  oorr  hhiiss//hheerr  ddeessiiggnneeee  sshhaallll  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  ddeevveellooppiinngg  aanndd  

iimmpplleemmeennttiinngg  aaddmmiinniissttrraattiivvee  rreegguullaattiioonnss  ttoo  pprreesseerrvvee  rreeccoorrddss,,  iinncclluuddiinngg  ee--mmaaiillss  aanndd  

eelleeccttrroonniiccaallllyy  ssttoorreedd  iinnffoorrmmaattiioonn,,  tthhaatt  ccoouulldd  ppootteennttiiaallllyy  bbee  rreellaatteedd  ttoo  aannyy  mmaatttteerr  tthhaatt  iiss  

ccuurrrreennttllyy  iinn  lliittiiggaattiioonn  oorr  mmaayy  bbee  aannttiicciippaatteedd  ttoo  rreessuulltt  iinn  ffuuttuurree  lliittiiggaattiioonn..    SSuucchh  rreegguullaattiioonnss  

sshhaallll  iiddeennttiiffyy  tthhoossee  iinnddiivviidduuaallss  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  iiddeennttiiffyyiinngg  tthhoossee  mmaatttteerrss  ffoorr  wwhhiicchh  rreeccoorrddss  

mmuusstt  bbee  pprreesseerrvveedd  aass  wweellll  aass  ddeevveellooppiinngg  pprroocceedduurreess,,  wwiitthh  tthhee  hheellpp  ooff  tteecchhnniiccaall  ssttaaffff,,  ffoorr  

tthhee  pprreesseerrvvaattiioonn  ooff  eelleeccttrroonniiccaallllyy  ssttoorreedd  iinnffoorrmmaattiioonn..  

  

LLeeggaall  RReeffeerreenncceess::  

  

  RRuulleess  3344  aanndd  4455  ooff  tthhee  FFeeddeerraall  RRuulleess  ooff  CCiivviill  PPrroocceedduurree  

GGeenneerraall  LLeetttteerr  22000099--22  ooff  tthhee  PPuubblliicc  RReeccoorrddss  AAddmmiinniissttrraattoorr  RReeccoorrdd  RReetteennttiioonn  

  SScchheedduulleess  TToowwnnss,,  MMuunniicciippaalliittiieess  aanndd  BBooaarrddss  ooff  EEdduuccaattiioonn  
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AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVEE  RREEGGUULLAATTIIOONNSS  RREEGGAARRDDIINNGG  HHOOLLDDSS  OONN  TTHHEE  DDEESSTTRRUUCCTTIIOONN  OOFF  

EELLEECCTTRROONNIICC  IINNFFOORRMMAATTIIOONN  AANNDD  PPAAPPEERR  RREECCOORRDDSS  

  

II..    RREECCOORRDDSS  CCUUSSTTOODDIIAANN  

    

TThheessee  rreegguullaattiioonnss  aarree  ddeessiiggnneedd  ttoo  aassssiisstt  iinn  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  BBooaarrdd  PPoolliiccyy  33552200..1111  rreeggaarrddiinngg  

hhoollddss  oonn  tthhee  ddeessttrruuccttiioonn  ooff  eelleeccttrroonniicc  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  ppaappeerr  rreeccoorrddss..    TThhee  SSuuppeerriinntteennddeenntt  ooff  

SScchhoooollss  sshhaallll  ddeessiiggnnaattee  aa  RReeccoorrddss  CCuussttooddiiaann  wwhhoo  wwiillll  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  

DDiissttrriicctt  ppoolliicciieess  aanndd  rreegguullaattiioonnss  ffoorr  tthhee  pprreesseerrvvaattiioonn  ooff  ppaappeerr  rreeccoorrddss  aanndd  eelleeccttrroonniiccaallllyy  ssttoorreedd  

iinnffoorrmmaattiioonn,,  iinncclluuddiinngg  ee--mmaaiillss..  

  

IIII..  HHOOLLDDSS  OONN  TTHHEE  DDEESSTTRRUUCCTTIIOONN  OOFF  EELLEECCTTRROONNIICC  IINNFFOORRMMAATTIIOONN  AANNDD  PPAAPPEERR  

RREECCOORRDDSS    

  

UUppoonn  rreecceeiipptt  ooff  nnoottiiccee  tthhaatt  tthhee  DDiissttrriicctt  iiss  iinnvvoollvveedd  iinn  lliittiiggaattiioonn  aass  aa  ppaarrttyy  ttoo  aa  llaawwssuuiitt,,  tthhee  DDiissttrriicctt  

iiss  iissssuueedd  aa  ssuubbppooeennaa  bbyy  aa  ppaarrttyy  ttoo  aa  llaawwssuuiitt  iinn  wwhhiicchh  iitt  iiss  nnoott  aa  ppaarrttyy,,  oorr  iiff  tthhee  DDiissttrriicctt  rreecceeiivveess  

iinnffoorrmmaattiioonn  tthhaatt  wwoouulldd  lleeaadd  aa  rreeaassoonnaabbllee  ppeerrssoonn  ttoo  aannttiicciippaattee  tthhee  ppoossssiibbiilliittyy  ooff  lliittiiggaattiioonn,,  tthhee  

RReeccoorrddss  CCuussttooddiiaann  iiss  ttoo  iimmmmeeddiiaatteellyy  ttaakkee  sstteeppss  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  aannyy  ppaappeerr  rreeccoorrddss  aanndd  

eelleeccttrroonniiccaallllyy  ssttoorreedd  iinnffoorrmmaattiioonn  tthhaatt  ccoouulldd  bbee  rreellaatteedd  ttoo  tthhee  lliittiiggaattiioonn  oorr  ppootteennttiiaall  lliittiiggaattiioonn  aarree  

pprreesseerrvveedd  ffrroomm  ddeelleettiioonn  oorr  ddeessttrruuccttiioonn..    AAccttiioonnss  ttoo  pprreesseerrvvee  rreeccoorrddss  aanndd  eelleeccttrroonniiccaallllyy  ssttoorreedd  

iinnffoorrmmaattiioonn  sshhaallll  iinncclluuddee,,  bbuutt  aarree  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo,,  tthhee  ppoossttppoonniinngg  oorr  ccaanncceelliinngg  ooff  aannyy  aauuttoommaattiicc  

ddeelleettiioonn  ooff  eelleeccttrroonniiccaallllyy  ssttoorreedd  iinnffoorrmmaattiioonn  uunnttiill  rreelleevvaanntt  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  ddooccuummeennttss  ccaann  bbee  

iiddeennttiiffiieedd  aanndd  ssttoorreedd,,  nnoottiiffiiccaattiioonn  ttoo  eemmppllooyyeeeess  ooff  aa  ““lliittiiggaattiioonn  hhoolldd””  ttoo  pprreevveenntt  tthhee  ddeelleettiioonn  aanndd  

ddeessttrruuccttiioonn  ooff  ddooccuummeennttss  tthhaatt  mmiigghhtt  bbee  rreellaatteedd  ttoo  tthhee  lliittiiggaattiioonn  oorr  ppootteennttiiaall  lliittiiggaattiioonn,,  aanndd  tthhee  

iiddeennttiiffiiccaattiioonn  ooff  ddooccuummeennttss  aanndd  iinnffoorrmmaattiioonn  tthhaatt  aarree  ssuubbjjeecctt  ttoo  pprreesseerrvvaattiioonn..    TThhiiss  lliittiiggaattiioonn  hhoolldd  

ttrriiggggeerrss  tthhee  dduuttyy  ttoo  pprreesseerrvvee  ddooccuummeennttss,,  ssuucchh  aass  ttrraannssiittoorryy  mmeessssaaggeess,,  tthhaatt  ootthheerrwwiissee  ccoouulldd  bbee  

ddeelleetteedd  uunnddeerr  tthhee  ddiissttrriicctt’’ss  rreeccoorrdd  rreetteennttiioonn  ppoolliiccyy..    

  

TThhee  RReeccoorrddss  CCuussttooddiiaann  sshhaallll  iissssuuee  aa  ““lliittiiggaattiioonn  hhoolldd””  mmeemmoorraanndduumm  tthhaatt  ssppeecciiffiiccaallllyy  ddeessccrriibbeess  

tthhee  ttyyppeess  ooff  ddooccuummeennttss  aanndd  iinnffoorrmmaattiioonn  tthhaatt  mmuusstt  bbee  pprreesseerrvveedd  aanndd  ddeessccrriibbeess  hhooww  tthhoossee  

mmaatteerriiaallss  aarree  ttoo  bbee  iiddeennttiiffiieedd,,  mmaaiinnttaaiinneedd  aanndd  ssttoorreedd..    TThhee  mmeemmoorraanndduumm  sshhaallll  ssppeecciiffiiccaallllyy  ssttaattee  

tthhaatt  tthhee  dduuttyy  ooff  pprreesseerrvvaattiioonn  iiss  oonnggooiinngg  aanndd  tthhaatt  iitt  iiss  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  eemmppllooyyeeeess  ttoo  ccoonnttiinnuuee  

ttoo  iiddeennttiiffyy  aanndd  pprreesseerrvvee  rreelleevvaanntt  ddooccuummeennttss  uunnttiill  nnoottiiffiieedd  vviiaa  aa  ssuubbsseeqquueenntt  mmeemmoorraanndduumm  tthhaatt  

tthhee  lliittiiggaattiioonn  hhoolldd  iiss  nnoo  lloonnggeerr  iinn  eeffffeecctt..    AAllll  eemmppllooyyeeeess  wwhhoo  aarree  sseenntt  aa  ““lliittiiggaattiioonn  hhoolldd””  

mmeemmoorraanndduumm  aarree  ttoo  aacckknnoowwlleeddggee  rreecceeiipptt  aanndd  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  tthhee  mmeemmoorraanndduumm  iinn  wwrriittiinngg,,  

wwhhiicchh  mmaayy  bbee  iinn  tthhee  ffoorrmm  ooff  aann  ee--mmaaiill  rreessppoonnssee..    AA  ccooppyy  ooff  aannyy  ““lliittiiggaattiioonn  hhoolldd””  mmeemmoorraanndduumm  

sshhaallll  bbee  sseenntt  ttoo  tthhee  DDiissttrriicctt  IITT  ddeeppaarrttmmeenntt..  

  

TThhee  RReeccoorrddss  CCuussttooddiiaann  sshhaallll  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  ccoolllleeccttiioonn  aanndd  ccoooorrddiinnaattiioonn  ooff  tthhee  rreetteennttiioonn  

ooff  ddooccuummeennttss  tthhaatt  aarree  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  lliittiiggaattiioonn  hhoolldd,,  iinncclluuddiinngg  eelleeccttrroonniiccaallllyy  ssttoorreedd  iinnffoorrmmaattiioonn..    

HHee//sshhee  sshhaallll  wwoorrkk  wwiitthh  tthhee  DDiissttrriicctt’’ss  IITT  ppeerrssoonnnneell  ttoo  eennssuurree  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  tthhee  lliittiiggaattiioonn  hhoolldd..    

SSppeecciiffiiccaallllyy,,  tthhee  RReeccoorrddss  CCuussttooddiiaann  sshhaallll  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  ttyyppeess  ooff  eelleeccttrroonniiccaallllyy  ssttoorreedd  

iinnffoorrmmaattiioonn  tthhaatt  eexxiisstt  aanndd  wwhheerree  tthhaatt  iinnffoorrmmaattiioonn  iiss  mmaaiinnttaaiinneedd,,  iiddeennttiiffyy  wwhheerree  bbootthh  iiddeennttiiffiieedd  

ppaappeerr  ddooccuummeennttss  aanndd  eelleeccttrroonniiccaallllyy  ssttoorreedd  iinnffoorrmmaattiioonn  wwiillll  bbee  ssttoorreedd,,  aanndd  iimmpplleemmeenntt  

pprroocceedduurreess  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  DDiissttrriicctt  eemmppllooyyeeeess  aarree  ccoommppllyyiinngg  wwiitthh  tthhee  lliittiiggaattiioonn  hhoolldd..    NNoo  ssyysstteemm  

wwiiddee  pprroocceessss  ffoorr  aauuttoommaattiicc  ddeelleettiioonn  ooff  eelleeccttrroonniicc  iinnffoorrmmaattiioonn  wwiillll  bbee  iimmpplleemmeenntteedd  wwhhiillee  aa  

lliittiiggaattiioonn  hhoolldd  iiss  iinn  eeffffeecctt  wwiitthhoouutt  pprriioorr  nnoottiiccee  ttoo  tthhee  RReeccoorrddss  CCuussttooddiiaann  aanndd  vveerriiffiiccaattiioonn  bbyy  tthhee  

RReeccoorrddss  CCuussttooddiiaann  tthhaatt  tthhee  ddeelleettiioonn  pprroocceessss  wwiillll  nnoott  ddeessttrrooyy  ddooccuummeennttss  oorr  iinnffoorrmmaattiioonn  tthhaatt  iiss  

ssuubbjjeecctt  ttoo  aa  lliittiiggaattiioonn  hhoolldd..    TThhee  RReeccoorrddss  CCuussttooddiiaann  mmaayy  nneeeedd  ttoo  ppeerriiooddiiccaallllyy  rreeiissssuuee  tthhee  
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““lliittiiggaattiioonn  hhoolldd””  mmeemmoorraanndduumm  aanndd  wwiillll  eennssuurree  tthhaatt  tthhee  ““lliittiiggaattiioonn  hhoolldd””  mmeemmoorraanndduumm  iiss  pprroovviiddeedd  

ttoo  nneeww  eemmppllooyyeeeess  wwhhoo  mmaayy  hhaavvee  aacccceessss  ttoo  rreelleevvaanntt  iinnffoorrmmaattiioonn..    FFiinnaallllyy,,  tthhee  RReeccoorrddss  

CCuussttooddiiaann  sshhaallll  eennssuurree  tthhaatt  aallll  sstteeppss  ttaakkeenn  bbyy  tthhee  DDiissttrriicctt  ttoo  iiddeennttiiffyy  aanndd  pprreesseerrvvee  rreelleevvaanntt  

iinnffoorrmmaattiioonn  aarree  ddooccuummeenntteedd..  

  

LLeeggaall  RReeffeerreenncceess::  

  

GGeenneerraall  LLeetttteerrss  9966--22,,  22000011--11,,  22000099--22  ooff  tthhee  PPuubblliicc  RReeccoorrddss  AAddmmiinniissttrraattoorr  

RReeccoorrdd  RReetteennttiioonn  SScchheedduulleess  TToowwnnss,,  MMuunniicciippaalliittiieess  aanndd  BBooaarrddss  ooff  EEdduuccaattiioonn  

  RRuulleess  3344  aanndd  4455  ooff  tthhee  FFeeddeerraall  RRuulleess  ooff  CCiivviill  PPrroocceedduurree  

  SSiillvveessttrrii  vv..  GGeenneerraall  MMoottoorrss  CCoorrpp..,,  227711  FF..33dd  558833  ((44
tthh
  CCiirr..  22000011))  

    

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

NNOOTTIICCEE  RREEGGAARRDDIINNGG  AA  LLIITTIIGGAATTIIOONN  HHOOLLDD    
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CCOONNCCEERRNNIINNGG  EELLEECCTTRROONNIICC  IINNFFOORRMMAATTIIOONN  AANNDD  PPAAPPEERR  DDOOCCUUMMEENNTTSS  

  

TThhiiss  mmeemmoorraanndduumm  ppllaacceess  aa  ““lliittiiggaattiioonn  hhoolldd””  oonn  aallll  ddooccuummeennttss,,  bbootthh  ppaappeerr  aanndd  eelleeccttrroonniiccaallllyy  

ssttoorreedd  iinnffoorrmmaattiioonn,,  ccoonncceerrnniinngg  [[iiddeennttiiffyy  tthhee  mmaatttteerr  tthhaatt  iiss  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  lliittiiggaattiioonn  hhoolldd]]..    

MMaatteerriiaallss  tthhaatt  ffaallll  uunnddeerr  tthhiiss  lliittiiggaattiioonn  hhoolldd  iinncclluuddee,,  bbuutt  aarree  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo,,  ee--mmaaiill,,  wwoorrdd  

pprroocceessssiinngg  ddooccuummeennttss,,  sspprreeaaddsshheeeettss,,  ddaattaabbaasseess,,  ccaalleennddaarrss,,  vvooiiccee  mmaaiill,,  iinntteerrnneett  uussaaggee  ffiilleess  

aanndd  nneettwwoorrkk  aacccceessss  iinnffoorrmmaattiioonn  [[tthhee  sscchhooooll  ddiissttrriicctt  ccaann  bbee  mmoorree  ssppeecciiffiicc  iinn  tthhee  

iiddeennttiiffiiccaattiioonn  ooff  ddooccuummeennttss  iiff  tthhaatt  iinnffoorrmmaattiioonn  iiss  aavvaaiillaabbllee]]..    AAllll  DDiissttrriicctt  eemmppllooyyeeeess  aarree  ttoo  

iimmmmeeddiiaatteellyy  ssuussppeenndd  aannyy  aanndd  aallll  ddooccuummeenntt  ddeessttrruuccttiioonn,,  iinncclluuddiinngg  aannyy  sscchheedduulleedd  ddooccuummeenntt  

ddeessttrruuccttiioonn  oorr  eelleeccttrroonniicc  iinnffoorrmmaattiioonn  ddeelleettiioonn  pprrooggrraammss,,  ffoorr  aannyy  mmaatteerriiaallss  tthhaatt  mmiigghhtt  ffaallll  wwiitthhiinn  

tthhee  ppaarraammeetteerrss  ooff  tthhiiss  mmeemmoorraanndduumm..    IIff  yyoouu  hhaavvee  qquueessttiioonnss  aass  ttoo  wwhhaatt  mmaatteerriiaallss  aarree  ssuubbjjeecctt  ttoo  

tthhee  lliittiiggaattiioonn  hhoolldd,,  yyoouu  aarree  ttoo  ccoonnttaacctt  tthhee  RReeccoorrddss  CCuussttooddiiaann  [[iinnsseerrtt  nnaammee  aanndd  ccoonnttrraacctt  

iinnffoorrmmaattiioonn]]..  

  

IIff  yyoouu  aarree  iinn  ppoosssseessssiioonn  ooff  mmaatteerriiaallss  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhiiss  lliittiiggaattiioonn  hhoolldd,,  yyoouu  sshhaallll  ttaakkee  sstteeppss  ttoo  

pprreesseerrvvee  aanndd  ssttoorree  tthheessee  mmaatteerriiaallss..    PPaappeerr  ddooccuummeennttss  aarree  ttoo  bbee  ccooppiieedd  aanndd  sseeggrreeggaatteedd  iinn  aa  

sseeppaarraattee  hhaarrdd  ccooppyy  ffiillee..    EElleeccttrroonniicc  iinnffoorrmmaattiioonn  iiss  ttoo  bbee  ssttoorreedd  iinn  ccoommppuutteerr  ffoollddeerrss  aanndd  ssaavveedd  oonn  

tthhee  nneettwwoorrkk  ddrriivvee  aanndd//oorr  ssaavveedd  ttoo  aa  rreemmoovvaabbllee  ddiisskk  wwhhiicchh  iiss  ttoo  bbee  cclleeaarrllyy  mmaarrkkeedd  aanndd  ssttoorreedd  iinn  

aa  ssaaffee  aanndd  aapppprroopprriiaattee  llooccaattiioonn  [[tthhee  sscchhooooll  ddiissttrriicctt  ccaann  ddeevveelloopp  iittss  oowwnn  sseett  ooff  ssttoorraaggee  

gguuiiddeelliinneess  ffoorr  iiddeennttiiffiieedd  mmaatteerriiaallss]]..    UUnnddeerr  nnoo  cciirrccuummssttaanncceess  aarree  yyoouu  ttoo  ddeessttrrooyy  oorr  ddeelleettee  

mmaatteerriiaallss,,  ddooccuummeennttss  oorr  eelleeccttrroonniicc  iinnffoorrmmaattiioonn  tthhaatt  mmiigghhtt  bbee  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhiiss  lliittiiggaattiioonn  hhoolldd  

wwiitthhoouutt  tthhee  wwrriitttteenn  ppeerrmmiissssiioonn  ooff  tthhee  RReeccoorrddss  CCuussttooddiiaann..        

  

YYoouu  mmuusstt  ggiivvee  pprroommpptt  aatttteennttiioonn  ttoo  tthhee  iissssuueess  aaddddrreesssseedd  iinn  tthhiiss  mmeemmoorraanndduumm,,  ssppeecciiffiiccaallllyy  tthhee  

rreessppoonnssiibbiilliittyy  ttoo  iiddeennttiiffyy  aanndd  pprreesseerrvvee  ddooccuummeennttss  aanndd  eelleeccttrroonniicc  iinnffoorrmmaattiioonn  ccoonncceerrnniinngg  [[tthhee  

mmaatttteerr  tthhaatt  iiss  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  lliittiiggaattiioonn  hhoolldd]]..    SSeerriioouuss  ccoonnsseeqquueenncceess  mmaayy  rreessuulltt  ffrroomm  tthhee  

ffaaiilluurree  ooff  DDiissttrriicctt  eemmppllooyyeeeess  ttoo  ttaakkee  iimmmmeeddiiaattee  aanndd  rreeaassoonnaabbllee  pprreeccaauuttiioonnss  ttoo  pprrooppeerrllyy  pprreesseerrvvee  

iinnffoorrmmaattiioonn..    TThheerreeffoorree,,  yyoouu  mmuusstt  aacckknnoowwlleeddggee  yyoouurr  rreecceeiipptt  aanndd  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  tthhiiss  

mmeemmoorraanndduumm  iinn  wwrriittiinngg  oorr  vviiaa  ee--mmaaiill..  

  

TThhee  rreessttrriiccttiioonnss  ppuutt  iinnttoo  ppllaaccee  bbyy  tthhiiss  mmeemmoorraanndduumm  aarree  oonnggooiinngg  uunnttiill  yyoouu  rreecceeiivvee  nnoottiiccee  

iinn  aa  mmeemmoorraanndduumm  ffrroomm  tthhee  RReeccoorrddss  CCuussttooddiiaann  tthhaatt  tthhee  lliittiiggaattiioonn  hhoolldd  iiss  nnoo  lloonnggeerr  iinn  eeffffeecctt..    

YYoouu  aarree  eennccoouurraaggeedd  ttoo  ddiirreecctt  aannyy  qquueessttiioonnss  ccoonncceerrnniinngg  tthhiiss  mmeemmoorraanndduumm  ttoo  tthhee  RReeccoorrddss  

CCuussttooddiiaann..  

  

  

  


