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RREETTEENNTTIIOONN  OOFF    

EELLEECCTTRROONNIICC  RREECCOORRDDSS  AANNDD  IINNFFOORRMMAATTIIOONN  

  

II..    PPOOLLIICCYY  

    

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

rreeggaarrddiinngg  tthhee  rreetteennttiioonn,,  ssttoorraaggee  aanndd  ddeessttrruuccttiioonn  ooff  eelleeccttrroonniicc  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  rreeccoorrddss..    

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

iimmpplleemmeennttiinngg  aaddmmiinniissttrraattiivvee  rreegguullaattiioonnss  ccoonncceerrnniinngg  tthhee  rreetteennttiioonn,,  ssttoorraaggee,,  aanndd  

ddeessttrruuccttiioonn  ooff  eelleeccttrroonniicc  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  tthhee  ddiisssseemmiinnaattiioonn  ooff  ssuucchh  aaddmmiinniissttrraattiivvee  

rreegguullaattiioonnss  ttoo  aallll  eemmppllooyyeeeess..      

  

IIII..  UUSSEE  OOFF  EE--MMAAIILL  AANNDD  EELLEECCTTRROONNIICC  CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONNSS  

  

TThhee  BBooaarrdd  ooff  EEdduuccaattiioonn  pprroovviiddeess  ccoommppuutteerrss,,  aa  ccoommppuutteerr  nneettwwoorrkk,,  iinncclluuddiinngg  IInntteerrnneett  

aacccceessss  aanndd  aann  ee--mmaaiill  ssyysstteemm,,  aass  wweellll  aass  aannyy  eelleeccttrroonniicc  ddeevviicceess  tthhaatt  aacccceessss  tthhee  nneettwwoorrkk  

ssuucchh  aass  wwiirreelleessss  aanndd//oorr  ppoorrttaabbllee  eelleeccttrroonniicc  hhaanndd--hheelldd  eeqquuiippmmeenntt  tthhaatt  ccaann  bbee  uusseedd  ffoorr  

wwoorrdd  pprroocceessssiinngg,,  wwiirreelleessss  IInntteerrnneett  aacccceessss,,  iimmaaggee  ccaappttuurree  aanndd  rreeccoorrddiinngg,,  ssoouunndd  

rreeccoorrddiinngg,,  iinnffoorrmmaattiioonn  ttrraannssmmiittttiinngg  aanndd//oorr  rreecceeiivviinngg,,  ssttoorriinngg,,  eettcc..  ((iinncclluuddiinngg  bbuutt  nnoott  lliimmiitteedd  

ttoo,,  ppeerrssoonnaall  llaappttooppss,,  SSmmaarrttpphhoonneess,,  nneettwwoorrkk  aacccceessss  ddeevviicceess,,  KKiinnddlleess,,  NNooookkss,,  cceelllluullaarr  

tteelleepphhoonneess,,  rraaddiiooss,,  wwaallkkmmeenn,,  CCDD  ppllaayyeerrss,,  II--PPaaddss  oorr  ootthheerr  ttaabblleett  ccoommppuutteerrss,,  wwaallkkiiee--

ttaallkkiieess,,  BBllaacckkbbeerrrriieess,,  ppeerrssoonnaall  ddaattaa  aassssiissttaannttss,,  II--PPhhoonneess,,  AAnnddrrooiiddss  aanndd  ootthheerr  eelleeccttrroonniicc  

ssiiggnnaalliinngg  ddeevviicceess)),,  ((rreeffeerrrreedd  ttoo  ccoolllleeccttiivveellyy  aass  ""tthhee  ccoommppuutteerr  ssyysstteemmss"")),,  iinn  oorrddeerr  ttoo  

eennhhaannccee  bbootthh  tthhee  eedduuccaattiioonnaall  ooppppoorrttuunniittiieess  ffoorr  oouurr  ssttuuddeennttss  aanndd  tthhee  bbuussiinneessss  ooppeerraattiioonnss  

ooff  tthhee  ddiissttrriicctt..      

  

EElleeccttrroonniicc  mmeessssaaggeess  sseenntt  bbyy  sscchhooooll  ooffffiicciiaallss  aanndd  eemmppllooyyeeeess  aass  ppaarrtt  ooff  tthheeiirr  wwoorrkk  aanndd//oorr  

bbyy  uussiinngg  tthhee  ddiissttrriicctt’’ss  ccoommppuutteerr  ssyysstteemmss  aanndd//oorr  nneettwwoorrkk  aarree  nnoott  pprriivvaattee  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  

aanndd  aarree  ppootteennttiiaallllyy  ssuubbjjeecctt  ttoo  ddiisscclloossuurree..    EEmmppllooyyeeeess  mmuusstt  uunnddeerrssttaanndd  tthhaatt  tthhee  BBooaarrdd  hhaass  

rreesseerrvveedd  tthhee  rriigghhtt  ttoo  ccoonndduucctt  mmoonniittoorriinngg  ooff  tthheessee  ccoommppuutteerr  ssyysstteemmss  aanndd  mmaayy  ddoo  ssoo  

ddeessppiittee  tthhee  aassssiiggnnmmeenntt  ttoo  iinnddiivviidduuaall  eemmppllooyyeeeess  ooff  ppaasssswwoorrddss  ffoorr  ssyysstteemm  sseeccuurriittyy..    AAnnyy  

ppaasssswwoorrdd  ssyysstteemmss  iimmpplleemmeenntteedd  bbyy  tthhee  DDiissttrriicctt  aarree  ddeessiiggnneedd  ssoolleellyy  ttoo  pprroovviiddee  ssyysstteemm  

sseeccuurriittyy  ffrroomm  uunnaauutthhoorriizzeedd  uusseerrss,,  nnoott  ttoo  pprroovviiddee  pprriivvaaccyy  ttoo  tthhee  iinnddiivviidduuaall  ssyysstteemm  uusseerr..  

  

TThhee  ssyysstteemm''ss  sseeccuurriittyy  aassppeeccttss,,  mmeessssaaggee  ddeelleettee  ffuunnccttiioonn  aanndd  ppeerrssoonnaall  ppaasssswwoorrddss  mmaayy  bbee  

bbyyppaasssseedd  ffoorr  mmoonniittoorriinngg  ppuurrppoosseess..    TThheerreeffoorree,,  eemmppllooyyeeeess  mmuusstt  bbee  aawwaarree  tthhaatt  tthheeyy  

sshhoouulldd  nnoott  hhaavvee  aannyy  eexxppeeccttaattiioonn  ooff  ppeerrssoonnaall  pprriivvaaccyy  iinn  tthhee  uussee  ooff  tthheessee  ccoommppuutteerr  

ssyysstteemmss..    TThhiiss  pprroovviissiioonn  aapppplliieess  ttoo  aannyy  aanndd  aallll  uusseess  ooff  tthhee  DDiissttrriicctt’’ss  ccoommppuutteerr  ssyysstteemmss,,  

iinncclluuddiinngg  aannyy  iinncciiddeennttaall  ppeerrssoonnaall  uussee  ppeerrmmiitttteedd  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  BBooaarrdd’’ss  ppoolliiccyy  aanndd  

rreegguullaattiioonnss  rreeggaarrddiinngg  ccoommppuutteerr  uussee  bbyy  eemmppllooyyeeeess..  

  

AAnnyy  rreettaaiinneedd  mmeessssaaggeess  mmaayy  bbee  rreettrriieevveedd  aass  ppaarrtt  ooff  rroouuttiinnee  mmoonniittoorriinngg  bbyy  tthhee  BBooaarrdd,,  aann  

eemmppllooyyeeee  iinnvveessttiiggaattiioonn  oorr  aa  ffoorrmmaall  ddiissccoovveerryy  pprroocceessss  aass  ppaarrtt  ooff  lliittiiggaattiioonn..    EEmmppllooyyeeeess  

sshhoouulldd  bbeeaarr  iinn  mmiinndd  tthhaatt  ee--mmaaiill  mmeessssaaggeess  mmaayy  bbee  rreettaaiinneedd  aatt  ddiiffffeerreenntt  llooccaattiioonnss  wwiitthhiinn  tthhee  
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ccoommppuutteerr  nneettwwoorrkk  aanndd  tthhaatt  tthheessee  mmeessssaaggeess  aarree  ssuubbjjeecctt  ttoo  rreettrriieevvaall..    CCoonnsseeqquueennttllyy,,  

eemmppllooyyeeeess  sshhoouulldd  uussee  ddiissccrreettiioonn  wwhheenn  uussiinngg  ccoommppuutteerrss  oorr  ootthheerr  eelleeccttrroonniicc  tteecchhnnoollooggyy  ttoo  

sseenndd,,  rreeccoorrdd  oorr  rreettaaiinn  eelleeccttrroonniicc  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  aanndd  iinnffoorrmmaattiioonn..  

  

IIIIII..  RREETTEENNTTIIOONN  OOFF  EELLEECCTTRROONNIICCAALLLLYY  SSTTOORREEDD  IINNFFOORRMMAATTIIOONN  

  

EElleeccttrroonniicc  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  oonn  DDiissttrriicctt  ccoommppuutteerrss  oorr  eelleeccttrroonniicc  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ssyysstteemmss  

sshhaallll  bbee  rreettaaiinneedd  oonnllyy  aass  lloonngg  aass  nneecceessssaarryy..    TThhee  ssaammee  rreeccoorrdd  rreetteennttiioonn  ppoolliiccyy  tthhaatt  

aapppplliieess  ttoo  ppaappeerr  rreeccoorrddss  aapppplliieess  ttoo  eelleeccttrroonniiccaallllyy  ssttoorreedd  iinnffoorrmmaattiioonn,,  iinncclluuddiinngg  ee--mmaaiill  

ccoommmmuunniiccaattiioonnss..  TThheerreeffoorree,,  lliikkee  ppaappeerr  rreeccoorrddss,,  tthhee  ccoonntteenntt  aanndd  ffuunnccttiioonn  ooff  aann  eelleeccttrroonniicc  

rreeccoorrdd,,  iinncclluuddiinngg  ee--mmaaiill  ccoommmmuunniiccaattiioonnss,,  ddeetteerrmmiinneess  tthhee  rreetteennttiioonn  ppeerriioodd  ffoorr  tthhaatt  

ddooccuummeenntt..  TThhee  DDiissttrriicctt  wwiillll  ccoommppllyy  wwiitthh  aallll  ooff  tthhee  mmiinniimmuumm  ssttaannddaarrddss  sseett  ffoorrtthh  iinn  tthhee  

MMuunniicciippaall  RReeccoorrddss  RReetteennttiioonn  SScchheedduulleess,,  aass  iissssuueedd  bbyy  tthhee  OOffffiiccee  ooff  tthhee  PPuubblliicc  RReeccoorrddss  

AAddmmiinniissttrraattoorr  ffoorr  tthhee  SSttaattee  ooff  CCoonnnneeccttiiccuutt..      

  

IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthhee  rreetteennttiioonn  gguuiiddeelliinneess  eessttaabblliisshheedd  bbyy  tthhee  BBooaarrdd  aanndd  uusseedd  bbyy  sscchhooooll  ddiissttrriicctt  

ooffffiicciiaallss  aanndd  eemmppllooyyeeeess,,  aallll  sscchhooooll  ooffffiicciiaallss  aanndd  eemmppllooyyeeeess  hhaavvee  aa  dduuttyy  ttoo  pprreesseerrvvee  aallll  

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..  

  

LLeeggaall  RReeffeerreenncceess::  

  

CCoonnnn..  GGeenn..  SSttaatt..  §§§§  11--220000((55));;  11--221111;;  11--221133((bb))((33))  

CCoonnnn..  GGeenn..  SSttaatt..  §§  77--110099  

CCoonnnn..  GGeenn..  SSttaatt..  §§  1111--88  eett  sseeqq..  

GGeenneerraall  LLeetttteerrss  9988--11,,  9966--22,,  22000011--11  aanndd  22000099--22  ooff  tthhee  PPuubblliicc  RReeccoorrddss  

  AAddmmiinniissttrraattoorr  

RReeccoorrdd  RReetteennttiioonn  SScchheedduulleess  TToowwnnss,,  MMuunniicciippaalliittiieess  aanndd  BBooaarrddss  ooff  EEdduuccaattiioonn  
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AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVEE  RREEGGUULLAATTIIOONNSS  RREEGGAARRDDIINNGG  TTHHEE  

RREETTEENNTTIIOONN  OOFF  EELLEECCTTRROONNIICC  RREECCOORRDDSS  AANNDD  IINNFFOORRMMAATTIIOONN  

  

II..    RREECCOORRDDSS  CCUUSSTTOODDIIAANN  

    

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

tthhee  rreetteennttiioonn  ooff  eelleeccttrroonniicc  rreeccoorrddss  aanndd  iinnffoorrmmaattiioonn..    TThheessee  rreegguullaattiioonnss  ssuupppplleemmeenntt  aanndd  ddoo  nnoott  

rreeppllaaccee  DDiissttrriicctt  ppoolliiccyy  rreellaattiinngg  ttoo  eedduuccaattiioonn  rreeccoorrddss..  

  

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

iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  DDiissttrriicctt  ppoolliicciieess  aanndd  rreegguullaattiioonnss  ffoorr  tthhee  rreetteennttiioonn  ooff  rreeccoorrddss,,  iinncclluuddiinngg  ee--mmaaiillss  

aanndd  eelleeccttrroonniiccaallllyy  ssttoorreedd  iinnffoorrmmaattiioonn..  

  

IIII..  DDEEFFIINNIITTIIOONNSS  

  

AA..  EE--mmaaiill  iiss  aa  mmeeaannss  ooff  sseennddiinngg  mmeessssaaggeess  bbeettwweeeenn  ccoommppuutteerrss  uussiinngg  aa  ccoommppuutteerr  

nneettwwoorrkk  oorr  oovveerr  aa  mmooddeemm  ccoonnnneecctteedd  ttoo  aa  tteelleepphhoonnee  lliinnee..    TThhiiss  iinnffoorrmmaattiioonn  ccoonnssiissttss  

pprriimmaarriillyy  ooff  mmeessssaaggeess,,  bbuutt  mmaayy  aallssoo  iinncclluuddee  aattttaacchhmmeennttss  ssuucchh  aass  ccaalleennddaarrss,,  

ddiirreeccttoorriieess,,  ddiissttrriibbuuttiioonn  lliissttss,,  ssoouunndd  rreeccoorrddiinnggss,,  pphhoottooggrraapphhss,,  iimmaaggeess,,  wwoorrdd--

pprroocceessssiinngg  ddooccuummeennttss,,  sspprreeaaddsshheeeettss,,  aanndd  ootthheerr  eelleeccttrroonniicc  ddooccuummeennttss..    EE--mmaaiill  iiss  

ssttoorreedd  iinn  aa  ddiiggiittaall  ffoorrmmaatt  rraatthheerr  tthhaann  oonn  ppaappeerr  aanndd  iiss  rreettrriieevvaabbllee  aatt  aa  ffuuttuurree  ddaattee..  

  

BB..  EElleeccttrroonniiccaallllyy  ssttoorreedd  iinnffoorrmmaattiioonn  iiss  iinnffoorrmmaattiioonn  tthhaatt  iiss  ffiixxeedd  iinn  aa  ttaannggiibbllee  ffoorrmm  aanndd  iiss  

ssttoorreedd  iinn  aa  mmeeddiiuumm  ffrroomm  wwhhiicchh  iitt  ccaann  bbee  rreettrriieevveedd  aanndd  eexxaammiinneedd..    IItt  ccaann  ccoonnssiisstt  ooff  

wwrriittiinnggss,,  ddrraawwiinnggss,,  ggrraapphhss,,  cchhaarrttss,,  pphhoottooggrraapphhss,,  ssoouunndd  rreeccoorrddiinnggss,,  iimmaaggeess,,  aanndd  

ootthheerr  ddaattaa  oorr  ddaattaa  ccoommppiillaattiioonnss  ssttoorreedd  iinn  aannyy  mmeeddiiuumm  ffrroomm  wwhhiicchh  iinnffoorrmmaattiioonn  ccaann  bbee  

oobbttaaiinneedd  iinnttoo  uusseeaabbllee  ffoorrmm..  

  

CC..  PPuubblliicc  RReeccoorrddss  aarree  aannyy  rreeccoorrddeedd  ddaattaa  oorr  iinnffoorrmmaattiioonn  rreellaattiinngg  ttoo  tthhee  ccoonndduucctt  ooff  tthhee  

ppuubblliicc’’ss  bbuussiinneessss  pprreeppaarreedd,,  oowwnneedd,,  uusseedd,,  oorr  rreecceeiivveedd  bbyy  aa  ppuubblliicc  aaggeennccyy,,  wwhheetthheerr  

ssuucchh  ddaattaa  oorr  iinnffoorrmmaattiioonn  iiss  hhaannddwwrriitttteenn,,  ttyyppeedd,,  ttaappee--rreeccoorrddeedd,,  pprriinntteedd,,  pphhoottoossttaatttteedd,,  

pphhoottooggrraapphheedd  oorr  rreeccoorrddeedd  bbyy  aannyy  mmeetthhoodd..  

  

  

IIIIII..  EE--MMAAIILL  CCLLAASSSSIIFFIICCAATTIIOONN  

  

TThhee  ssaammee  rreeccoorrdd  rreetteennttiioonn  ppoolliiccyy  tthhaatt  aapppplliieess  ttoo  ppaappeerr  rreeccoorrddss  aapppplliieess  ttoo  eelleeccttrroonniiccaallllyy  ssttoorreedd  

iinnffoorrmmaattiioonn,,  iinncclluuddiinngg  ee--mmaaiill  ccoommmmuunniiccaattiioonnss..  TThheerreeffoorree,,  lliikkee  ppaappeerr  rreeccoorrddss,,  tthhee  ccoonntteenntt  aanndd  

ffuunnccttiioonn  ooff  aann  eelleeccttrroonniicc  rreeccoorrdd,,  iinncclluuddiinngg  ee--mmaaiill  ccoommmmuunniiccaattiioonnss,,  ddeetteerrmmiinneess  tthhee  rreetteennttiioonn  

ppeerriioodd  ffoorr  tthhaatt  ddooccuummeenntt..  TThhee  DDiissttrriicctt  wwiillll  ccoommppllyy  wwiitthh  aallll  ooff  tthhee  mmiinniimmuumm  ssttaannddaarrddss  sseett  ffoorrtthh  iinn  

tthhee  MMuunniicciippaall  RReeccoorrddss  RReetteennttiioonn  SScchheedduulleess,,  aass  iissssuueedd  bbyy  tthhee  OOffffiiccee  ooff  tthhee  PPuubblliicc  RReeccoorrddss  

AAddmmiinniissttrraattoorr  ffoorr  tthhee  SSttaattee  ooff  CCoonnnneeccttiiccuutt..      

  

FFuurrtthheerr  gguuiiddaannccee  oonn  tthhee  rreetteennttiioonn  ooff  ee--mmaaiill  mmeessssaaggeess  sseenntt  aanndd  rreecceeiivveedd  bbyy  sscchhooooll  ooffffiicciiaallss  iiss  

pprroovviiddeedd  bbyy  ccllaassssiiffyyiinngg  ee--mmaaiillss  iinnttoo  oonnee  ooff  tthhrreeee  ccaatteeggoorriieess..    RReetteennttiioonn  gguuiiddeelliinneess  ffoorr  eeaacchh  ooff  

tthheessee  ccaatteeggoorriieess  aarree  aass  ffoolllloowwss::  
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TTrraannssiittoorryy    TTrraannssiittoorryy  mmeessssaaggeess  aarree  nnoott  eesssseennttiiaall  ttoo  tthhee  ffuullffiillllmmeenntt  ooff  ssttaattuuttoorryy  oobblliiggaattiioonnss  oorr  

ttoo  tthhee  ddooccuummeennttaattiioonn  ooff  DDiissttrriicctt  ffuunnccttiioonnss..    EEmmppllooyyeeeess  aanndd  BBooaarrdd  eelleecctteedd  

ooffffiicciiaallss  wwhhoo  rreecceeiivvee  oorr  rreettaaiinn  ttrraannssiittoorryy  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  mmaayy  ddeelleettee  tthheemm  aatt  wwiillll  

wwiitthhoouutt  oobbttaaiinniinngg  pprriioorr  aapppprroovvaall  ffrroomm  tthhee  RReeccoorrddss  CCuussttooddiiaann..  

  

LLeessss  tthhaann    

PPeerrmmaanneenntt  MMeessssaaggeess  ootthheerr  tthhaann  ttrraannssiittoorryy  mmeessssaaggeess  mmaayy  ffaallll  iinnttoo  tthhee  ccaatteeggoorryy  ffoorr  lleessss  tthhaann  

ppeerrmmaanneenntt  oorr  ppeerrmmaanneenntt  rreetteennttiioonn  bbaasseedd  oonn  tthhee  DDiissttrriicctt  rreeccoorrddss  ppoolliiccyy..  FFoollllooww  

tthhee  rreetteennttiioonn  ppeerriioodd  ffoorr  eeqquuiivvaalleenntt  hhaarrdd  ccooppyy  rreeccoorrddss  aass    

  ssppeecciiffiieedd  iinn  tthhee  DDiissttrriicctt’’ss  rreeccoorrddss  rreetteennttiioonn  gguuiiddeelliinneess..    TThhee  rreettaaiinneedd  rreeccoorrdd  mmuusstt  

bbee  iinn  hhaarrdd  ccooppyy  oorr  iinn  aann  eelleeccttrroonniicc  ffoorrmmaatt  wwhhiicchh  ccaann  bbee  rreettrriieevveedd  aanndd  iinntteerrpprreetteedd  

ffoorr  tthhee  rreetteennttiioonn  ppeerriioodd..    WWhheenn  tthheerree  iiss  ddoouubbtt  oovveerr  tthhee  rreettrriieevvaabbiilliittyy  ooff  aann  

eelleeccttrroonniicc  rreeccoorrdd  dduurriinngg  tthhee  dduurraattiioonn  ooff  tthhaatt  rreeccoorrdd’’ss  rreetteennttiioonn,,  tthhee  rreeccoorrdd  sshhoouulldd  

bbee  pprriinntteedd  oouutt..    EElleeccttrroonniicc  rreeccoorrddss  ffaalllliinngg  iinnttoo  tthhee  LLeessss  tthhaann  PPeerrmmaanneenntt  ccaatteeggoorryy  

mmaayy  bbee  ddeelleetteedd  oonnllyy  aafftteerr  mmaakkiinngg  aanndd  rreettaaiinniinngg  aa  hhaarrdd  ccooppyy  oorr  aafftteerr  oobbttaaiinniinngg  

ssiiggnneedd  aapppprroovvaall  ffrroomm  tthhee  OOffffiiccee  ooff  tthhee  PPuubblliicc  RReeccoorrddss  AAddmmiinniissttrraattoorr..    EEiitthheerr  tthhee  

hhaarrdd  ccooppyy  oorr  tthhee  eelleeccttrroonniiccaallllyy  ssttoorreedd  iinnffoorrmmaattiioonn  mmuusstt  bbee  rreettaaiinneedd  ffoorr  tthhee  

mmiinniimmuumm  rreetteennttiioonn  ppeerriioodd  aass  sseett  oouutt  iinn  tthhee  MMuunniicciippaall  RReeccoorrddss  RReetteennttiioonn  

SScchheedduulleess..        

    

PPeerrmmaanneenntt  RReeccoorrddss  mmuusstt  bbee  rreettaaiinneedd  ppeerrmmaanneennttllyy..    TThhee  eelleeccttrroonniicc  rreeccoorrdd  mmaayy  bbee  ddeelleetteedd  

aafftteerr  aa  hhaarrdd  ccooppyy  pprriinnttoouutt  iiss  mmaaddee  oorr  aafftteerr  iitt  iiss  ssttoorreedd  aass  mmiiccrrooffiillmm  tthhaatt  mmeeeettss  

mmiiccrrooffiillmm  ssttaannddaarrddss  iissssuueedd  iinn  GGeenneerraall  LLeetttteerr  9966--22  ooff  tthhee  PPuubblliicc  RReeccoorrddss  

AAddmmiinniissttrraattoorr..    TThhee  rreettaaiinneedd  iinnffoorrmmaattiioonn  mmuusstt  bbee  rreeaaddaabbllee  wwiitthhoouutt  ffuurrtthheerr  

ddeeccooddiinngg..  

  

IIVV..  RREETTEENNTTIIOONN  OOFF  EELLEECCTTRROONNIICC  RREECCOORRDDSS    

  

EE--mmaaiill  aanndd  eelleeccttrroonniiccaallllyy  ssttoorreedd  iinnffoorrmmaattiioonn  wwiillll  bbee  aarrcchhiivveedd  bbyy  tthhee  DDiissttrriicctt  ffoorr  tthheeiirr  rreeqquuiirreedd  

rreetteennttiioonn  ppeerriioodd  uussiinngg  mmeetthhoodd((ss))  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  RReeccoorrddss  CCuussttooddiiaann,,  wwhhiicchh  mmaayy  iinncclluuddee  tthhee  

ffoolllloowwiinngg::  

    

11..  PPrriinntt  mmeessssaaggee  oorr  rreeccoorrdd  aanndd  ssttoorree  iinn  aapppprroopprriiaattee  hhaarrdd  ccooppyy  ffiillee..  

22..  PPllaaccee  iinn  ccoommppuutteerr  ffoollddeerrss  aanndd  ssaavvee  oonn  hhaarrdd  ddrriivvee..  

33..  SSaavvee  ttoo  aa  rreemmoovvaabbllee  ddiisskk  wwhhiicchh  iiss  tthheenn  ssttoorreedd  iinn  aann  aapppprroopprriiaattee  llooccaattiioonn..  

44..  TTrraannssffeerr  ttoo  aann  aauuttoommaatteedd  rreeccoorrddss  mmaannaaggeemmeenntt  ssooffttwwaarree  aapppplliiccaattiioonn..  

55..  MMaannaaggee  aatt  tthhee  sseerrvveerr  bbyy  aann  aauuttoommaatteedd  ccllaassssiiffiiccaattiioonn  ssyysstteemm..  

  

TThhee  RReeccoorrddss  CCuussttooddiiaann  wwiillll  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  wwoorrkkiinngg  wwiitthh  tthhee  DDiissttrriicctt  SSyysstteemmss  AAddmmiinniissttrraattoorr  

ttoo  iimmpplleemmeenntt  aa  sscchheedduullee  aanndd  ssyysstteemm  ffoorr  rreevviieewwiinngg  eelleeccttrroonniiccaallllyy  ssttoorreedd  iinnffoorrmmaattiioonn..    TThhiiss  rreevviieeww  

sshhaallll  ooccccuurr  aatt  lleeaasstt  aannnnuuaallllyy..    NNoo  ssyysstteemm  wwiiddee  pprroocceessss  ffoorr  aauuttoommaattiicc  ddeelleettiioonn  ooff  eelleeccttrroonniicc  

iinnffoorrmmaattiioonn  wwiillll  bbee  iimmpplleemmeenntteedd  wwiitthhoouutt  nnoottiiccee  ttoo  aannyy  iinnddiivviidduuaall  wwhhoo  mmaayy  hhaavvee  ssuucchh  iinnffoorrmmaattiioonn  

aanndd  eeaacchh  ssuucchh  iinnddiivviidduuaall  wwiillll  vveerriiffyy  tthhaatt  tthheeyy  hhaavvee  rreevviieewweedd  aanndd  aarrcchhiivveedd  iinnffoorrmmaattiioonn  tthhaatt  mmuusstt  

bbee  rreettaaiinneedd..    FFoolllloowwiinngg  tthhiiss  rreevviieeww,,  aallll  ee--mmaaiillss  aanndd//oorr  eelleeccttrroonniiccaallllyy  ssttoorreedd  iinnffoorrmmaattiioonn  tthhaatt  hhaavvee  

nnoott  bbeeeenn  aarrcchhiivveedd  aaccccoorrddiinngg  ttoo  DDiissttrriicctt  ppoolliicciieess  aanndd  pprroocceedduurreess  sshhaallll  bbee  ddeessiiggnnaatteedd  ffoorr  ddeelleettiioonn  

oorr  aarrcchhiivviinngg,,  aanndd  tthhee  aaffffeecctteedd  DDiissttrriicctt  eemmppllooyyeeeess  wwiillll  bbee  nnoottiiffiieedd  aabboouutt  tthhee  pprroocceedduurreess  ttoo  bbee  

ffoolllloowweedd  ttoo  iimmpplleemmeenntt  tthhiiss  pprroocceessss..  TThhee  RReeccoorrddss  CCuussttooddiiaann  oorr  hhiiss//hheerr  ddeessiiggnneeee  sshhaallll  ffoollllooww  uupp  

wwiitthh  nnoottiiffiieedd  eemmppllooyyeeeess  ttoo  eennssuurree  ccoommpplliiaannccee..  
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AAddddiittiioonnaallllyy,,  tthhee  RReeccoorrddss  CCuussttooddiiaann,,  wwoorrkkiinngg  wwiitthh  tthhee  DDiissttrriicctt  SSyysstteemmss  AAddmmiinniissttrraattoorr,,  sshhaallll  

eennssuurree  tthhaann  aannyy  pprroocceessss  ffoorr  aauuttoommaattiicc  ddeelleettiioonn  ooff  eelleeccttrroonniicc  iinnffoorrmmaattiioonn  ffrroomm  tthhee  ssyysstteemm  wwiillll  

nnoott  ddeelleettee  iinnffoorrmmaattiioonn  ssttoorreedd  iinn  ffoollddeerrss  aanndd//oorr  ssyysstteemm  llooccaattiioonnss  tthhaatt  hhaavvee  bbeeeenn  ddeessiiggnnaatteedd  aass  

aapppprroopprriiaattee  ffoorr  aarrcchhiivviinngg  eelleeccttrroonniiccaallllyy  ssttoorreedd  iinnffoorrmmaattiioonn..  

  

  

LLeeggaall  RReeffeerreenncceess::  

  

CCoonnnn..  GGeenn..  SSttaatt..  §§§§  11--220000((55));;  11--221111;;  11--221133((bb))((33))  

CCoonnnn..  GGeenn..  SSttaatt..  §§  77--110099  

CCoonnnn..  GGeenn..  SSttaatt..  §§  1111--88aa  eett  sseeqq..  

GGeenneerraall  LLeetttteerrss  9988--11,,  9966--22,,  22000011--11  aanndd  22000099‐‐22  ooff  tthhee  PPuubblliicc  RReeccoorrddss    AAddmmiinniissttrraattoorr  

RReeccoorrdd  RReetteennttiioonn  SScchheedduulleess  TToowwnnss,,  MMuunniicciippaalliittiieess  aanndd  BBooaarrddss  ooff  EEdduuccaattiioonn  

      

  

  


