Általános Szerződési Feltételek
Az alábbiakban rögzített feltételek szabályozzák a mellékelt, az Iron Mountain Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
(„Iron Mountain”) által azon eladóként vagy szállítóként azonosított féltől („Szállító”) való megrendelést („Megrendelés”),
kivéve, ha az Iron Mountain és a Szállító (együttesen: a „Felek”) között olyan külön írásbeli megállapodás áll fenn, amely kimondja,
hogy a Megrendelés keretén belül a Szolgáltatótól megrendelt Áruk és/vagy Szolgáltatások Iron Mountain általi beszerzésére
vonatkozóan az adott külön megállapodás az irányadó.
1.
1.1

Értelmezés
A jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazásában a következő meghatározásokat és értelmezéseket kell alkalmazni:
1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.

1.1.6.
1.1.7.
1.1.8.

2.
2.1

Érintett: olyan természetes személy, aki Személyes Adatok alapján azonosítható, vagy azok alanya, beleértve többek
között az Iron Mountain vagy az Iron Mountain Ügyfele munkavállalóit, szerződéses partnereit vagy egyéb
munkatársait, vagy az ilyen személyek által eltartott személyeket.
Szállítandók: a Szállító vagy annak megbízottjai, alvállalkozói, tanácsadói és munkavállalói által, a
Szolgáltatásokhoz kapcsolódóan elkészített bármely Dokumentum, termék és anyag, bármilyen formában, beleértve
a számítógépes programokat, adatokat, jelentéseket és specifikációkat (és a tervezetként készült anyagokat is).
Dokumentum: az írásos dokumentumokon túl ide tartozik minden rajz, térkép, terv, diagram, tervrajz, fénykép vagy
egyéb kép, szalag, lemez vagy más eszköz vagy felvétel, amely bármilyen formában információt testesít meg.
Megadott anyag: az Iron Mountain által a Szolgáltatásokhoz kapcsolódóan megadott minden Dokumentum,
információ és anyag, beleértve a számítógépes programokat, adatokat, jelentéseket és specifikációkat egyaránt.
Szellemi tulajdonjogok: minden szabadalom, találmányokhoz fűződő jog, használati minta, szerzői jog és
kapcsolódó jogosultságok, védjegyek, szolgáltatási védjegyek, kereskedelmi nevek, cégnevek és doménnevek, a
kereskedelmi arculathoz és megjelenítéshez kapcsolódó jogok, a jó hírnévhez és a jellegbitorlás elleni
keresetindításhoz való jogok, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlattal kapcsolatos jogok, a formatervezési
mintaoltalmi jogok, számítógépes szoftverhez és az adatbázisokhoz fűződő jogok, a topográfiához fűződő jogok, a
bizalmas információkhoz (ideértve a know-how-t és az üzleti titkot is) fűződő jogok és minden más szellemi
tulajdonhoz fűződő jog, mindegyik esetben függetlenül a hivatalos oltalom meglététől, illetve beleértve az ilyen
jogokra vonatkozóan benyújtott kérelmeket, azok megújítását és bővítését, valamint az összes hasonló vagy ezekkel
egyenértékű jogot vagy oltalmi formát, a világ bármely részén is áll fenn.
Az Iron Mountain berendezései: bármely a Szolgáltatások biztosítása során közvetve vagy közvetlenül
felhasználásra kerülő és az Iron Mountain által biztosított berendezés, rendszer, kábelezés vagy létesítmény.
Áfa: általános forgalmi adó
Képviselő: a Szerződés hatálya alá tartozó értesítések fogadására kinevezett személyek, akiket az Iron Mountain és
a Szállító a Szerződés szerinti értesítések átvételére a Megrendelésben vagy máskülönben a másik fél számára időről
időre megküldött írásos értesítésben kijelöl. Kijelölt személy hiányában az értesítéseket az adott fél bejegyzett
székhelyére címezve kell megküldeni.

Elfogadás
A Szállító beleegyezése abba, hogy biztosítsa (az alábbiakban meghatározottak szerinti vagy) a Megrendelésben rögzítettek
szerinti vagy egyébként, a Megrendelésben hivatkozott vagy ahhoz csatolt vagy egyéb módon kapcsolódó Feladatleírásban,
igényspecifikációban vagy ütemezésben meghatározott Árukat és/vagy Szolgáltatásokat, illtetve, hogy az ilyen Áruk és/vagy
Szolgáltatások részben vagy egészben történő biztosításával a Szállító a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja.
Az Iron Mountain Megrendelés elfogadásával a Szállító elismeri a jelen Általános Szerződési Feltételek átvételét, és vállalja,
hogy betartja azokat. Az írásban kifejezetten el nem fogadott árak vagy szállítások az Iron Mountainra nézve nem kötelező
érvényűek. Minden olyan, a Szállító által ajánlott, a kereskedelmi vagy szokásos gyakorlatban vagy kereskedési
üzletmenetben szereplő feltételt, amely a jelen Általános Szerződési Feltételekkel ellentétes vagy azokhoz képest további
feltételként jelentkezne, érvénytelennek és hatályon kívülinek kell tekinteni, hacsak az Iron Mountain azt írásos formában
kifejezetten nem elfogadja. A jelen Általános Szerződési Feltételek a Megrendeléssel és bármely, a Szolgáltatásokra
vonatkozó feladatleírással („Feladatleírás”), valamint az imént említett dokumentumok bármely, az Iron Mountain által
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írásban elfogadott módosításával, valamint minden az árra és/vagy a szállításra vonatkozó, írásban kifejezetten elfogadott
információval együtt képezik a felek között létrejött teljes megállapodást (együttesen: a „Szerződés”).

3.
3.1

4.
4.1

5.
5.1

6.
6.1

7.
7.1

8.
8.1

Általános rendelkezések
A Szállító köteles a Szerződésben rögzített és az adott esetnek megfelelően a Megrendelésben, vagy a Feladatleírásban, az
igényspecifikációban, az ütemezésben vagy másutt szereplő specifikációknak, szállítási dátumoknak és áraknak megfelelően
biztosítani az árukat és/vagy szolgáltatásokat („Áruk” és „Szolgáltatások”). Az Iron Mountain köteles a Szállító számára a
Szerződésben rögzített feltételek szerint meghatározott díjakat és költségeket megfizetni.
Adók és egyéb terhek
A Szállító számláján minden alkalmazandó forgalmi adót, beleértve adott esetben az általános forgalmi adót és más terheket
is, mint az illetékek, vámok, tarifák, adók és a kormány által kivetett pótdíjak (azonban az alábbi 6. „Szállítás” pontban
rögzített díjakat kivéve), külön kell feltüntetni, és az Iron Mountain elfogadja, hogy a Szállító számára megtéríti az összes
ilyen vonatkozó adót vagy egyéb díjat, amely az Áruk beszerzésével vagy a Szolgáltatások Szállító általi biztosításával
kapcsolatban merül fel, feltéve, hogy minden díj pontosan szerepel a Szállító számláján, amely jog szerint esedékes, és
amelyet számára a Szállító a jelen dokumentumban és a Feladatleírásban (ha van ilyen) rögzített Számlázási/fizetési
rendelkezéseknek megfelelően nyújt be.
Jogcím és a veszteség kockázata
A veszteség kockázatát a Szállítónak kell viselnie mindaddig, amíg az Áruk leszállításra (és ha azt az Iron Mountain írásban
kéri, az ilyen Áruk az Iron Mountain létesítményében összeszerelésre) nem kerülnek, és minden esetben mindaddig, amíg az
Árukat az Iron Mountain írásban el nem fogadta. Az Áruk teljes tulajdonjogának jogcíme az Áruk Iron Mountain általi írásos
elfogadásával automatikusan az Iron Mountain-re száll át.
Szállítás
Az Iron Mountain által a Megrendelésében vagy Feladatleírásában rögzített árak magukba foglalják az Áruknak a megjelölt
Iron Mountain helyszínre való kiszállításával kapcsolatos összes szállítási, kezelési és fuvarozási költséget (ha így szerepel,
akkor becslésként), és az Áruknak a megjelölt helyszínen az Iron Mountain létesítményében való telepítésének költségét (ha
az így kerül meghatározásra). Az Áruk akkor tekinthetők az Iron Mountain számára leszállítottnak, amikor azok a
specifikációknak megfelelően összeszerelésre kerültek, és az Iron Mountain írásban elfogadta azokat.
Vizsgálat
Bármely korábbi vizsgálattól vagy teszttől függetlenül az Áruk az Iron Mountain által megadott rendeltetési helyen végső
vizsgálat, tesztelés és elfogadási (átvételi) eljárás alá esnek.
Amennyiben az Áruk jellege megkívánja a
teljesítménytesztelést, az Iron Mountain az ilyen teszteket köteles az Áruk leszállítását és, amennyiben az szükséges, a
Szállító által végzett telepítésüket követően azonnal elvégezni. Az Iron Mountain köteles haladéktalanul írásban értesíteni a
Szállítót, ha az Áruk nem felelnek meg a Szerződésben rögzített teljesítményspecifikációknak, a Szállító pedig köteles az
Iron Mountain számára további költségek felszámítása nélkül azonnali javító intézkedéssel biztosítani az Áruk ilyen
specifikációknak való megfelelését, vagy azonnal kicserélni az Árukat a Szerződésnek megfelelő Árukra (amennyiben az
ilyen megfelelőséget az Iron Mountain a további vizsgálatot, tesztelést és szükség esetén a Szállító helyreállító
intézkedésének kérését követően írásban igazolja). Az Iron Mountain által a Szállító számára a telepítés elvégzésére
megadott engedély nem jelent elfogadást.
Szavatosságok
A Szállító kijelenti és szavatolja, hogy (i) az Áruk Iron Mountain számára való leszállítását követően az Iron Mountain azok
teljes jogú tulajdonosa lesz, és az Árukra semmilyen harmadik fél nem formál jogot, (ii) az Áruk megfelelnek a leírásuknak
(beleértve az Iron Mountain által meghatározott és/vagy a Szállító Árukra vonatkozó terméktájékozatójában meghatározott
vagy a Megrendelésen rögzített összes teljesítményspecifikációt) és (az érintett esetekben) az ilyen Áruk kialakítása és
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gyártása úgy történt, hogy azok a specifikációjának megfeleljenek, (iii) az Áruk megfelelő minőségűek és megfelelőek
bármely rendeltetésre, amelyet a Szállító akár kifejezetten akár ráutalással ígér vagy az Iron Mountainnel közöl, és ebben a
vonatkozásban az Iron Mountain a Szállító tudására és ítélőképességére hagyatkozik, (iv) ahol alkalmazandó, az Áruk a
tervezési, anyag- és kivitelezési hibáktól mentesek, és - hacsak a Szerződés arról másként nem rendelkezik - az elfogadást
követő 12 hónapig azok is maradnak, (v) megfelelnek minden, az Áruk gyártásához, címkézéséhez, csomagolásához,
tárolásához, kezeléséhez és szállításához kapcsolódó, vonatkozó törvényi és szabályozói követelménynek, (vi) az Iron
Mountain jogosult az Árukat a leszállítást megelőzően bármikor megvizsgálni és tesztelni, (vii) az Áruk vagy Szolgáltatások
egyetlen része ill. azok Iron Mountain általi használata sem szegi meg vagy sérti semmilyen harmadik fél Szellemi
Tulajdonjogát, (viii) a Szállítónak joga és felhatalmazása van arra, hogy az Iron Mountain számára az Árukat vagy
Szolgáltatásokat biztosítsa, és a jelen Szerződés megkötése a részéről nem ütközik semmilyen a Szállítóra kötelező érvényű
szerződéses vagy egyéb jogviszonyba; (ix) Szolgáltatások esetében a Szolgáltatásokat megfelelő körültekintéssel és
szakértelemmel kell elvégezni; (x) a Szolgáltatásokat mindenkor az Iron Mountain követelményeit ismerő, az ilyen
Szolgáltatások elvégzéséhez megfelelő szakértelemmel, képesítéssel és háttérrel rendelkező személyzet végzi, az irányadó
iparági vagy szakmai szabványoknak megfelelően, szabálykövető módon, továbbá a hasonló szolgáltatások ágazata irányadó
szabványainak és a kereskedelmi gyakorlatnak megfelelően, (xi) továbbá a Szállító felelős minden, az Áruk biztosításához
vagy a Szolgáltatások végzéséhez szükséges licenc, működési és egyéb engedély megszerzéséért és fenntartásáért, (xii) a
Szolgáltatások megfelelnek minden, a Szállító által az Iron Mountain rendelkezésére bocsátott leírásnak és specifikációnak,
valamint a Feladatleírásnak, és (xiii) a Szolgáltatások és a Szállítandók biztosítása a mindenkor érvényes vonatkozó
jogszabályoknak megfelelően történik, és amint az ilyen jogszabályok bármilyen változásáról tudomást szerez, a Szállító
arról az Iron Mountaint tájékoztatja.
8.2

Az Iron Mountain Szerződés szerinti jogosultságai az Iron Mountain számára a törvényben előírt feltételeken túl értendőek.
A jelen 8. pont rendelkezései a Szerződés szerinti bármely teljesítést, elfogadást vagy fizetést követően is érvényben
maradnak, és kiterjednek minden, a Szállító által biztosított helyettesítő vagy helyreállítási célú szolgáltatásra is.

8.3

Amennyiben az Áruk vagy Szolgáltatások szoftvert is tartalmaznak, a szoftverre vonatkozóan a Szállító kijelenti és
szavatolja, hogy: (i) a szoftver mentes bármilyen anyag és kivitelezési hibától, (ii) a szoftver lényegét tekintve a Szállítónak
az adott szoftverre vonatkozó dokumentációjának és specifikációjának megfelel, és (iii) a szoftver nem tartalmaz semmilyen
vírust, trójai vírust, csapóajtót vagy háttérajtót, időzítőt, órát, számlálót vagy más korlátozó rutint, utasítást vagy tervet, amely
adatokat vagy kódolást törölne vagy továbbítana vagy bármely más módon bármely szoftver vagy hardver
működésképtelenné, védtelenné vagy ellehetetlenítené a teljes körű használatát arra a célra, amelyre tervezték és létrehozták,
vagy lehetővé teszi, hogy a Szállító vagy bármely harmadik fél hozzáférjen az adatokhoz vagy a programkódhoz vagy
módosítsa azokat. Amennyiben a szoftver bármely ilyen harmadik fél technológiáját tartalmazza, a Szállító szavatolja, hogy:
(1) a Szállító jogosult az összes ilyen harmadik fél technológiának a jelen Szerződésben rögzített kötelezettségeinek
teljesítéséhez szükséges módon való használatára , (2) a Szállító jogosult az Iron Mountain számára a jelen Szerződés keretei
belül az ilyen harmadik fél technológia használatát biztosítani, (3) a Szállító betart minden, az ilyen harmadik fél
technológiával kapcsolatos korlátozást és követelményt, és (4) az ilyen harmadik fél technológiának az Iron Mountain által
a jelen Szerződés értelmében való használata semmilyen, az Iron Mountain tulajdonában lévő vagy általa függetlenül
licencbe vett technológiához vagy Szellemi Tulajdonjogokhoz fűződő jogosultságát vagy érdekét nem korlátozza, módosítja
és más módon nem gátolja.

8.4

A szavatossági idő az Áruk vagy Szolgáltatások Iron Mountain általi elfogadásának napjától kezdődően egy évig tart.

8.5

Az előbbiekben rögzített szavatosságok megszegése esetén a Szállító köteles - az Iron Mountain részére minden további
költség nélkül - haladéktalanul javítani, kicserélni, módosítani vagy újra elvégezni az Árukat vagy a Szolgáltatásokat, a
szavatosság ilyen megszegésének javítása céljából. A Szállító a mások által gyártott és/vagy telepített cikkekre vonatkozóan
nem vállal szavatosságot, azzal a kivétellel, hogy - lehetősége erejéig - a Szállító ezúton az Iron Mountain-re ruházza át
minden, harmadik felek által számára biztosított szavatosság által biztosított kedvezményt.

8.6

A jelen 8. pontban rögzített szavatossági jogosultságok egyaránt vonatkoznak az Iron Mountain-re és az Iron Mountain
bármely ügyfelére, aki számára az Iron Mountain az Árukat továbbértékesíti.

8.7

Az Iron Mountain vállalja, hogy a Szállítót azonnal értesíti minden tudomására jutó hibáról, akár szóbeli akár írásbeli értesítés
formájában. Amennyiben a Szállító nem tudja vagy nem kívánja azonnal elvégezni a hibás Áruk javítását vagy cseréjét, azt
az Iron Mountain is elvégezheti. Ez esetben a Szállító kérés esetén teljes mértékben köteles megtéríteni annak a költségeit és
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kiadásait. Az Iron Mountain által a hiba javítása céljából tett intézkedés nem menti fel a Szállítót semmilyen, a jelen
dokumentumban megfogalmazott kötelezettsége vagy felelőssége alól.
9.
9.1

Számlázás, fizetés
A Szállító számláit az Iron Mountain által a Megrendelésen vagy a Feladatleírásban megadott címre kell benyújtani. A
Megrendelés vagy Feladatleírás ellentétes rendelkezése hiányában az Iron Mountain vállalja, hogy a számlákat a megfelelően
(a jelen 9. pont rendelkezéseivel összhangban) benyújtott és nem vitatott számla kézhez vételétől számított negyvenöt (45)
napon belül kifizeti (de semmiféleképpen nem az elfogadást megelőzően), feltéve, hogy az adott számla tartalmazza a
biztosított Áruk vagy Szolgáltatások pontos leírását, amely megfelel a Megrendelésen rögzített Áruknak és
Szolgáltatásoknak, továbbá feltéve, hogy minden további (akár áfa akár más) adó- vagy egyéb díjtétel külön soron jelenik
meg úgy, hogy az az Iron Mountain számára megfelelő részletezettséget biztosítson. Az előbbi követelményeknek nem
megfelelő számlákat a Szállítóhoz vissza kell küldeni, és a fizetési időszak mindaddig nem veszi kezdetét, amíg az Iron
Mountain-hez pontos és hiánytalan számla nem érkezik be. A saját kiadásaiért a Szállító maga felel, hacsak arról írásban
előzetesen másként nem állapodtak meg, vagy ha az a Feladatleírásban előzetesen rögzítésre nem került, továbbá minden
előzetesen elfogadott utazási kiadásnak meg kell felelnie az Iron Mountain Szállítókra vonatkozó utazási szabályzatának, és
csak abban az esetben lehet érvényes, ha a vonatkozó nyugtákkal alátámasztásra kerül. A Szállító köteles a Szállító által az
Áruk és Szolgáltatások biztosítására fordított munkaidőről és anyagokról az Iron Mountain által jóváhagyott formában teljes
körű és pontos nyilvántartást vezetni, és a Szállító köteles az Iron Mountain számára lehetőséget biztosítani arra, hogy az
ilyen nyilvántartásokat kérésére bármely észszerű időpontban átvizsgálhassa. Amennyiben az Iron Mountain valamely a
Szerződés szerint általa fizetendő összeget nem fizet meg, akkor a Szállító az Iron Mountain számára a lejárt határidejű
összegre a lejárat napjától a tényleges kifizetés napjáig terjedő időszakra kamatot felszámítani, a kamatfizetés megítélését
követő és az azt megelőző időszakra is, a helyi jegybank alapkamatát alkalmazva. Az Iron Mountain a kamatot köteles a
kérésre azonnal megfizetni.

10. Az előrehaladás ütemezése
10.1 Amennyiben a Megrendelés vagy a Feladatleírás a fizetést teljesítési időpontokhoz és/vagy szállítási ütemtervekhez kötik,
akkor a Szállító köteles az Iron Mountain-t haladéktalanul értesíteni az ilyen teljesítési időpontok és/vagy szállítási
ütemtervek bármely változásáról. Az Iron Mountain kérésére bármely, a jelen dokumentum szerinti munkaelrendelő
dokumentum kézhez vételétől számított öt (5) napon belül a Szállító köteles az Áruk szállítására vagy a Szolgáltatások
teljesítésére vonatkozóan egy részletesebb ütemezést készíteni és az Iron Mountain-hez jóváhagyásra benyújtani. Az ilyen
ütemezésnek meg kell jelölnie a leszállítás és a telepítés különböző szakaszainak kezdő és befejezési dátumait; az ütemezést
a teljesítés során a munka feltételeiben meghatározott követelményeknek megfelelően felül kell vizsgálni. A teljesítési
határidőn vagy a szállítási ütemezésen túl nyúló meghosszabbításra csak akkor van lehetőség, ha azt az Iron Mountain írásban
jóváhagyja.
11. Módosítások
11.1 Az Iron Mountain időről időre engedélyezheti az Áruk vagy Szolgáltatások módosítását, feltéve azonban, hogy a Szállító az
Iron Mountain előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen módosítást (beleértve többek között a költség, a mennyiség, a
szállítási vagy teljesítési ütemezés bármi nemű módosítását) nem kezdhet meg . Az Iron Mountain köteles a Szállító számára
a módosításról írásbeli visszaigazolás megküldésével az Áruk vagy Szolgáltatások minden módosítását visszaigazolni. A
Szállító köteles bármely módosítás kérését követő öt (5) munkanapon belül az Iron Mountain számára megküldeni a Felek
által aláírt, írásos Módosítási dokumentumot, amely részletesen rögzíti az ilyen módosítások hatását, beleértve az Árukra
és/vagy Szolgáltatásokra vonatkozó költségek, mennyiségek és a teljesítési határidő vagy szállítási üzemezés esetleges
korrekcióját.
11.2 Amennyiben az Iron Mountain a Megrendelés vagy a Feladatleírás terjedelmének vagy végrehajtásának módosítását kéri,
akkor a Szállító köteles észszerű időn belül (amely a felek eltérő megállapodása hiányában nem lehet több mint az Iron
Mountain kérelmének kézhez vételétől számított tíz munkanap) az Iron Mountain számára írásos becslést adni a
következőkről:
11.2.1. a módosítás bevezetéséhez valószínűen szükséges idő;
11.2.2. a Szállító díjainak a módosítás eredményeként szükséges bármilyen változtatása;
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11.2.3. a módosítás bármilyen valószínű hatása a Feladatleírásra; és
11.2.4. a módosításnak bármely más, a Szerződére gyakorolt hatása.
11.3 A Szerződés mindaddig nem módosítható, amíg a javasolt módosításhoz mindkét fél hozzájárulását nem adja. A Szerződés
vagy az abban hivatkozott bármely dokumentum bármely változtatása csak akkor lép életbe, ha az írásban történik, mindkét
Fél által vagy nevében aláírva.
11.4 Amennyiben mindkét Fél írásos hozzájárulását adja a javasolt módosításhoz, akkor a módosítás csak azt követően végezhető
el, hogy a Szállítói díjaknak, a Feladatleírásnak és a Szerződés bármely vonatkozó feltételének az elfogadott módosítás
figyelembe vétele érdekében szükséges változtatásról megállapodtak.
11.5 Amennyiben a Szállító a biztosítandó Szolgáltatások vagy Áruk terjedelmének vagy végrehajtásának a módosítását valamely
alkalmazandó biztonsági vagy törvényi követelménynek való megfelelés érdekében kéri, és az ilyen módosítások nem
befolyásolják jelentősen az Áruk és/vagy Szolgáltatások jellegét, terjedelmét vagy díjait, akkor az Iron Mountain
indokolatlanul nem tarthatja vissza ill. nem késleltetheti az ahhoz való hozzájárulás megadását. Az ilyen módosítás
eredményeként nem változhatnak sem a Szállítói díjak, sem a Feladatleírás, sem a Szerződés bármely más feltételei.
12. Telepítés
12.1 Amennyiben az alkalmazandó, a Szállító köteles kiválasztani, megszervezni, ütemezni és elvégezni az Áruk telepítését,
beleértve többek között az összes szükséges anyag leszállításának megszervezését és lebonyolítását. A Felek egyéb telepítési
ütemezésről való kölcsönös, írásbeli megegyezésének hiányában a Szállító az Áruk telepítését köteles az Áruk Iron Mountain
létesítményébe való leszállítást követő legfeljebb két (2) munkanapon belül megkezdeni. A Szállító felelős a szállítási vagy
telepítési helyszínek szemléjének elvégzéséért, melynek célja a helyi feltételek megfelelőségének ellenőrzése és annak
megállapítása, hogy a telepítési munkálatok során nem szembesülnek-e a szokásostól eltérő feltételekkel. A Szállító számára
a telepítés során esetlegesen fellépő és/vagy fennálló nem szokványos rejtett feltételekkel járó indokolt kiadásokat csak abban
az esetben kell megtéríteni, ha az ilyen feltételekre az Áruk telepítésében jártas munkatárs észszerűen nem számíthatott, és
azokat a telepítés megkezdése előtt nem lehetett volna észlelni, valamint azzal a feltétellel, hogy a Szállító az Iron Mountaint
az ilyen feltételek fennállásáról az adott plusz munkálatok elvégzését megelőzően tájékoztatja.
12.2 A Szállító köteles biztosítani, hogy a telepítést végző személyzet szakszerűen járjon el, ne zavarja az Iron Mountain üzleti
működését, és tartsa be az Iron Mountain minden észszerű utasítását, beleértve többek között az Iron Mountain helyszíni
munkavédelmi és biztonsági szabályzatainak való megfelelést. Az anyagok helyszíni kezeléséért - beleértve az Áruk
lerakodását is - a Szállító felel.
13. Biztosítás
13.1 Az Áruk és/vagy Szolgáltatások biztosítását megelőzően a Szállító köteles megfelelő (vagy az Iron Mountain által a Szállító
számára időről időre megadott összegű) biztosítást kötni és fenntartani a Szerződés időszakára és az azt követő 6 évre
valamely neves biztosítóval, az itt megnevezett Áruk és/vagy Szolgáltatások biztosítására vonatkozóan, beleértve többek
között az Iron Mountain számára elfogadható munkáltatói felelősségbiztosítást, általános felelősségbiztosítást és szakmai
felelősségbiztosítást. Az Iron Mountain kérésére, de legalább éves szinten és a biztosítás megújítása vagy biztosítási fedezeti
összeg és/vagy korlát bárminemű csökkentése esetén a szállító kötelez az Iron Mountain rendelkezésére bocsátani a
biztosítási igazolást, és ha azt az Iron Mountain kéri, az általános felelősségbiztosításokkal kapcsolatosan az Iron Mountaint további biztosítottként megjelölni.
14. A felelősség és kártérítés korlátozása.
14.1 Következménykár. Az Iron Mountain semmilyen esetben sem felel a Szállító bárminemű nyereség- vagy bevételvesztéséért,
vagy bármely a Szerződés eredményeképpen vagy ahhoz kapcsolódóan a Szállító oldalán jelentkező vagy általa elszenvedett
egyéb következményes, előre nem látott, közvetett vagy gazdasági kárért, legyen az akár a szerződéses, akár a szerződésen
kívüli vagy egyéb kárigény, függetlenül attól, hogy az Iron Mountain kapott-e tájékoztatást az ilyen veszteségek vagy károk
előfordulásának lehetőségéről.
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14.2 Haláleset / személyi sérülés. A jelen Szerződésben semmi nem szolgálhat arra, hogy bármely félnek csalás vagy csalárd
félrevezetésért, az adott fél gondatlanságából eredő halálesetért vagy személyi sérülésért, vagy bármely olyan dologért való
felelősségét korlátozza, amelyre vonatkozóan az adott fél jogszerűen nem zárhatja ki vagy korlátozhatja a felelősségét és
kísérletet sem tehet az ilyen felelősség kizárására vagy korlátozására.
14.3 Az Iron Mountain Szállítóval szemben fennálló maximális összevont felelőssége egy adott naptári éven belül nem haladhatja
meg az Iron Mountain által a Szerződés szerint a Szállítónak az adott évben fizetendő teljes összeg értékét (kizárva az arra
vonatkozó díjak vagy kamatok fizetésének felelősségét).
14.4 A Szállító felel minden kárigényért, minden közvetlen, közvetett vagy következményes teherért (beleértve a nyereségkiesést,
üzletvesztést, a cég jó hírnevének csorbulását és hasonló károkat), költségért, eljárásért, kárért és kiadásért (beleértve a jogi
és más szakértői díjakat és kiadásokat), melyeket az Iron Mountain-nel szemben megítélnek, vagy amelyek az Iron Mountain
számára felmerülnek ill. általa kifizetésre kerülnek, különös tekintettel az Iron Mountainnel szemben az Iron Mountain
munkavállalói vagy megbízottjai, bármely ügyfele vagy harmadik fél által elszenvedett terhek, veszteségek, károk, sérülések,
költségek vagy kiadások vonatkozásában emelt kárigényekre, amennyiben az ilyen terhek, veszteségek, károk, sérülések,
költségek vagy kiadások az Áruk, Szolgáltatások vagy a Szállítandók biztosítása során a jelen Szerződés Szállító általi
megszegése, hanyag teljesítése, nem-teljesítése vagy késedelmes teljesítése eredményeként, azzal kapcsolatban vagy abból
eredően merülnek fel.
15. Szellemi tulajdonjogokhoz kapcsolódó kártalanítás
15.1 A Szállító köteles az Iron Mountaint kártalanítani és mentesíteni bármely harmadik fél Szellemi tulajdonjogainak vagy
bármely más jogának a Szolgáltatások termékeinek (beleértve a Szállítandók) használatából vagy biztosításából eredő
állítólagos vagy tényleges sérelmének eredményeképpen vagy ahhoz kapcsolódóan az Iron Mountainnel szemben megítélt,
az Iron Mountain számára felmerülő vagy általa megfizetett kárigényre, minden közvetlen, közvetett vagy következményes
teherre (beleértve a nyereségkiesést, üzletvesztést, a cég jó hírnevének csorbulását és hasonló károkat), költségre, eljárásra,
kárra és kiadásra vonatkozóan (beleértve a jogi és más szakértői díjakat és kiadásokat).
16. A Munkapéldány tulajdonjoga
16.1 „Munkapéldánynak” tekintendő minden Szállítandó, találmány, innováció, javítás vagy a Szolgáltatás eredményeként
létrejövő egyéb termék, amelyet a Szolgáltató (vagy annak alvállalkozói) a Szolgáltatások teljesítése során fogalmazott meg
vagy fejlesztett ki, attól függetlenül, hogy az adott Munkapéldány szabadalmi, szerzői jogi, védjegy általi, üzleti titokként
való vagy egyéb jogi oltalomra jogosult-e vagy sem. A Szállító elfogadja, hogy minden ilyen Munkapéldány a létrehozását
követően azonnal az Iron Mountaint illeti, annak egyedüli és kizárólagos tulajdonaként. Arra az esetre vonatkozóan, ha az
Iron Mountain bármilyen oknál fogva nem rendelkezik egyedüli és kizárólagos tulajdonjoggal az ilyen Munkapéldány felett,
a Szállító ezúton az Iron Mountainre a teljes tulajdonjogot átengedi, átruházza és átadja, garantálva annak mentességét
minden harmadik fél jogosultságtól, és minden, a Munkapéldányhoz fűződő jogtól, jogcímtől és abban való részesedéstől,
beleérve többek között az ahhoz kapcsolódó összes, bármilyen jellegű vagy természetű Szellemi tulajdonjogot is. A Szállító
vállalja, hogy - az Iron Mountain költségén - az előzőekben említett átruházás véghez viteléhez és az Iron Mountainnek a
Munkapéldányhoz kapcsolódó jogainak védelméhez esetlegesen szükséges dokumentumokat aláírja és intézkedéseket
megteszi. A Szállító köteles beszerezni a Szolgáltatás termékeihez (beleértve a Szállítandókat is) kapcsolódó valamennyi
és minden személyhez fűződő jogról való lemondást, amelyre bármely személy jelenleg vagy a jövőben bármikor jogot
formálhat.
17. Bizalmas információk
17.1 A Szállító köteles szigorúan bizalmasan kezelni minden Megadott anyagot és minden bizalmas természetű szakmai vagy
kereskedelmi know-howt, specifikációt, találmányt, folyamatot vagy kezdeményezést, amelyet az Iron Mountain a Szállító,
annak munkavállalói, megbízottjai, tanácsadói vagy alvállalkozói rendelkezésére bocsát, és minden más, az Iron Mountain
üzletére vagy termékeire vonatkozó bizalmas információt, amelyhez az Iron Mountain hozzájuthat (együttesen: „Bizalmas
információk”). Szállító az ilyen Bizalmas információk közlését köteles a Szerződés szerinti kötelezettségeit teljesítő
munkatársaira korlátozni, valamint az egyéb munkavállalóival, megbízottjaival, tanácsadóival és alvállalkozóival olyan
mértékben közölni, ami a Szállító Iron Mountainnel szemben fennálló kötelezettségeinek teljesítése céljából szükséges,
valamint biztosítania kell, hogy a fentiek mindegyikére, beleértve a munkavállalóit, megbízottjait vagy alvállalkozóit
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egyaránt, ugyanolyan titoktartási kötelezettségek vonatkozzanak, mint amelyek a Szállítóra vonatkozóan a jelen
dokumentum rendelkezései szerint kötelező érvényűek.
17.2 Minden Megadott anyag, Bizalmas információ, Iron Mountain Berendezés és minden egyéb, az Iron Mountain által a Szállító
számára biztosított anyag, berendezés, eszköz, rajz, specifikáció és adat mindenkor az Iron Mountain kizárólagos tulajdonát
képezi és az ő tulajdonában marad, azokat azonban a Szállító köteles saját kockázatára biztonságosan és jó állapotban
megőrizni mindaddig, amíg azokat az Iron Mountain számára vissza nem szolgáltatja. Azokról rendelkezni vagy azokat
használni kizárólag az Iron Mountain írásbeli utasításainak vagy engedélyének megfelelően szabad.
17.3 Amennyiben arról valamely vonatkozó törvény vagy szabályozás másként nem rendelkezik, ezek a titoktartási
kötelezettségek, a Bizalmas információk közlésének minden egyes esetére vonatkozóan a jelen Szerződés keltének napjától
kezdve határozatlan ideig érvényesek, azonban a Bizalmas információk nem terjednek ki az olyan információkra, amelyek
esetében a Szállító észszerűen elegendő bizonyítékkal alá tudja támasztani, hogy (a) az adott információt a Szállító annak a
jelen Szerződés keretében való átvételét megelőzően már ismerte, (b) azt olyan harmadik fél hozta a Szállító tudomására,
amely anélkül jogosult az ilyen közlésre, hogy Iron Mountainnel szemben titoktartási kötelezettség kötné, (c) az a
nyilvánosság vagy a szakma számára általánosan ismert vagy ismertté válik akár a jelen Szerződés Szolgáltató általi
megsértése, akár bármely az Iron Mountain felé titoktartási kötelezettséggel tartozó harmadik fél kötelezettségszegése nélkül,
(d) azt az Iron Mountain harmadik fél rendelkezésére bocsátotta az azt követő közlésre vonatkozó korlátozás nélkül, vagy
(e) azt a Szolgáltató vagy annak munkavállalói vagy alvállalkozói függetlenül dolgozták ki.
18. Munkavédelem és biztonság
18.1 Amennyiben a Szállító a Szolgáltatásokat az Iron Mountain valamely létesítményen belül vagy telephelyén végzi, akkor a
Szállító vállalja, hogy betartja az Iron Mountain munkavédelemre és biztonságra vonatkozó szabályait és eljárásait.
19. Adatvédelem
19.1 A Szállító elismeri, hogy az Iron Mountain tárolási üzletének jellege miatt az érzékeny Személyes Adatok védelme érdekében
magas biztonsági szint fenntartására van szükség. „Személyes Adat” minden azonosított vagy azonosítható természetes
személyhez kapcsolódó vagy hozzá adat, beleértve többek között az Iron Mountain munkavállalóira vagy az Iron Mountain
ügyfeleire vonatkozó információkat. Ha a Szállító és/vagy a Szállító munkatársai a Szerződéssel kapcsolatban bármikor
előreláthatóan hozzáférnek bármilyen Személyes Adathoz, függetlenül attól, hogy hol található a Személyes Adat, a Szállító
vállalja, hogy szükség szerint olyan, az irányadó iparági szabványokkal összhangban lévő, megfelelő műszaki, fizikai és
szervezeti szabályozó intézkedéseket vezet be és tart fenn, amelyek az Európai Unió (módosított) Általános adatvédelmi
rendeletében foglalt kötelezettségeinek való megfelelést biztosítják.
19.2 A Személyes Adatokhoz kapcsolódóan a Szállító szavatolja és kijelenti, hogy:
19.2.1. a Szolgáltatás biztosításán kívül semmilyen más célból nem őrizhet Személyes adatokat, azokhoz nem férhet hozzá,
azokat nem használhatja, nem hozhatja nyilvánosságra és más módon nem Dolgozhatja fel, és ezen tevékenységeket
kizárólag a Szolgáltatások biztosításához szükséges mértékben végezheti.
19.2.2. Személyes Adatokat semmilyen harmadik féllel nem közölhet és számára nem adhat át, kivéve (i) ha ahhoz az Iron
Mountain előzetesen, kifejezetten, írásban hozzájárult, és az ilyen engedélyezett átadás esetében a Szállító köteles
biztosítani, hogy a harmadik fél az Iron Mountain számára elfogadható írásos megállapodást kössön, amely a
harmadik felet a Szerződésben rögzített normák és követelmények betartására kötelezi, vagy (ii) ha azt a
jogszabályok értelmében teszi;
19.2.3. indokolt kérésre, legalább huszonnégy órával előre történő értesítést követően, az Iron Mountain vagy annak
meghatalmazott képviselői számára lehetővé teszi, hogy a Szállító üzletmenetének jelentős zavarása nélkül bármely,
a Szállító birtokában vagy megőrzése alatt álló Személyes Adatot megvizsgálhassanak. Amennyiben az Érintett
kívánja a Szállító birtokában lévő Személyes Adatokat megvizsgálni, akkor a Szolgáltató köteles a Személyes
Adatokat kinyerni és azonnal visszaszolgáltatni az Iron Mountainnek, hogy így az Iron Mountain eleget tehessen az
ilyen Személyes Adatok vizsgálatával kapcsolatos kötelezettségeinek. Az Iron Mountain bármely kérelmének
megszüntetése esetén a Szállító köteles az adott Személyes Adatokat az Iron Mountain számára visszaszolgáltatni,
vagy az Iron Mountain utasításának megfelelően azokat javítani, törölni, frissíteni vagy más módon módosítani;
19.2.4. biztosítja, hogy munkavállalói és képviselői a Szerződést betartják;
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19.2.5. a Szerződés végrehajtásának megkezdését követően azonnal, majd azt követően a jelen Szerződés időbeli hatálya
alatt legalább éves gyakorisággal a magánélet védelmének és az adatvédelemnek a témájában megfelelő képzést
biztosít az olyan munkavállalói számára, akik Személyes Adatokhoz hozzáféréssel rendelkeznek; az Iron Mountain
jogosult időről időre igazolást kérni az ilyen képzésekről, amely bemutatja a jelen rendelkezés feltételeinek való
megfelelést;
19.2.6. olyan, az iparági szabványoknak megfelelő műszaki, fizikai és szervezeti szabályozó intézkedéseket vezet be és tart
fenn, amelyek a Szerződés szerinti kötelezettségeinek teljesítéséhez szükségesek, beleértve - ha alkalmazandó - egy
átfogó, írásos információbiztonsági és adatvédelmi program fenntartását;
19.2.7. rendszeresen felülvizsgálja az információbiztonsági és adatvédelmi programjait és eljárásait, hogy biztosíthassa
azok megfelelőségét és a Szerződés szerinti kötelezettségei teljesítésére való alkalmasságát.
19.2.8. a Személyes Adatokhoz való minden olyan hozzáférést, azok megszerzését, használatát vagy közlését dokumentál
s az Iron Mountain számára haladéktalanul jelent, amelyre a Szerződés nem ad engedélyt; és
19.2.9. a megvalósíthatóság határain belül enyhít minden a Szállító tudomására jutott káros hatást, amely abból ered, hogy
a Szállító a Személyes Adatokat a Szerződés követelményeit megsértve használja vagy teszi közzé.
19.3 A Szállító megérti és elfogadja, hogy a Szerződés a Szállító számára nem biztosít a Személyes Adatokra vonatkozóan
semmilyen tulajdonjogot vagy részesedést. Egyéb hasonló és esetlegesen alkalmazandó követelmények korlátozása nélkül
a Szállító köteles betartani minden indokolt szabályt és követelményt (beleértve többek között a megállapodások
végrehajtását), amelyet az Iron Mountain időről időre a Személyes Adatok védelme érdekében kér, beleértve az Iron
Mountain Ügyfeleinek igénye és/vagy a vonatkozó törvények és szabályozások és ezek időről időre történő módosítása
alapján bevezetett követelményeket. Azonban amennyiben a Szállító az ilyen követelmények bármelyikének nem képes
megfelelni jelentősebb kiadás vagy jelentősebb kockázat vállalása nélkül, és az Iron Mountain ettől függetlenül ragaszkodik
a megfelelőséghez, az Iron Mountain jogosult felmondással megszüntetni a Szerződést.
19.4 A Szállító vállalja, hogy az Iron Mountaintől kapott illetve a Iron Mountain vagy annak valamely Ügyfele nevében a Szállító
által létrehozott vagy átvett Személyes Adatok használatához és közzétételéhez kapcsolódó belső gyakorlatait, könyveit és
feljegyzéseit az Iron Mountain számára vagy az Iron Mountain kérésére bármely, a Személyes Adatok tekintetében
illetékességgel bíró kormányzati hivatal számára elérhetővé teszi.
19.5 A jelen Szerződésben rögzített felelősségi kötelezettségein felül és azokat nem helyettesítve a Szállító az Iron Mountainnel
szemben felelősséggel tartozik minden olyan igényért, követelésért, kiadásért vagy veszteségért - beleértve az indokolt
mértékű ügyvédi díjakat - melyeket harmadik fél szab ki azért, abból eredően vagy azzal bármilyen kapcsolatban, hogy a
Szállító a Személyes Adatokhoz hozzáfér vagy azokat feldolgozza, hogy a Szállító a Szerződést megszegi, vagy a szállító a
Személyes Adatok Feldolgozására és biztonságára vonatkozó bármely jogszabály betartását elmulasztja.
19.6 Amennyiben a Szerződés bármilyen oknál fogva megszűnik, a Szállító az általa az Iron Mountain vagy annak ügyfelei
nevében létrehozott vagy átvett összes Személyes Adatot köteles visszaszolgáltatni, vagy az Iron Mountain írásbeli kérésére
megsemmisíteni, és azokról semmilyen másolatot nem tarthat meg, és a Szállító köteles biztosítani, hogy az ő harmadik fél
szállítóit is ugyanígy járjanak el.
20. Időbeli hatály és megszűnés
20.1 Hacsak a jelen dokumentumban rögzítetteknek megfelelően megszüntetésre nem kerül, a Szerződés nem szűnik meg
mindaddig, amíg a munka az Iron Mountain észszerű keretek közötti megelégedésére, elvégzésre nem kerül, (melyről a
Szállító írásos értesítést kap), a Feladatleírásban vagy a Megrendelésben (vagy adott esetben az igényspecifikációban, a
specifikációban vagy az ütemtervben) vagy más módon megadott követelményeknek megfelelően, ha van ilyen, és amíg
arról az Iron Mountain a Szállítót írásban nem értesíti.
20.2 Iron Mountain a Szerződést rendes felmondással vagy rendkívüli felmondással azonnali hatállyal bármikor megszüntetheti,
a Szállítót erről írásban értesítve. Megszűnés esetén az Iron Mountain vállalja, hogy a Szállító számára a felmondás napjáig
bezárólag leszállított minden Árut vagy Szolgáltatást megfizet, a Szállító által ténylegesen leszállított áruk vagy ledolgozott
munkaórák alapján (de - amennyiben a Feladatleírás vagy a Megrendelés értelmében rögzített árban állapodtak meg - a
rögzített árat meg nem haladó mértékben).
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20.3 A Szerződés megszűnése esetén (az akármely okból is történik), a feleknek a megszűnésig felgyűlt jogai és kötelezettségei,
valamint a következő pontok továbbra is életben és teljes hatályban maradnak:
20.3.1.
20.3.2.
20.3.3.
20.3.4.
20.3.5.
20.3.6.

14. (A felelősség korlátozása);
16. (A Munkapéldány tulajdonjoga);
17. (Bizalmas információk);
19. (Adatvédelem);
20. (Megszűnés); és
25.11. (Irányadó jog).

21. Értesítések
21.1 A Szerződés hatálya alatt vagy azzal kapcsolatban valamely fél számára adott értesítés vagy egyéb kommunikációt az Iron
Mountain Képviselője vagy a Szállító Képviselője számára postán kell megküldeni vagy személyesen kell átadni.
21.2 Az ilyen értesítések kézbesítettnek tekintendők:
21.2.1. Postai feladás esetén a postára adást 48 órával követően; és
21.2.2. Személyes átadás esetén az átadás napján.
22. A Felek közötti kapcsolat
22.1 A jelen Szerződés egyetlen rendelkezésének sem áll szándékában és nem szolgál arra, hogy a felek között társulást hozzon
létre, vagy hogy bármely felet a másik fél nevében való eljárásra felhatalmazza, és a felek egyike sem jogosult a másik másik
fél nevében vagy érdekében vagy más módon a másik felet elkötelezni (beleértve bármely szavatosság vagy kijelentés,
kötelezettség vagy felelősség vállalását és bármely jog vagy hatalom gyakorlását).
23. Munkavállalók átvételének tilalma
23.1 Sem a Szállító sem az Iron Mountain nem feltételezi, hogy a Szállító vagy bármely harmadik fél munkavállalói a
Szolgáltatások biztosításának következtében az Iron Mountain által átvételre kerülnének.
23.2 Azonban, ha valamely, a Szállító vagy harmadik fél által foglalkoztatott személy munkaszerződésével kapcsolatban
bebizonyosodik vagy felmerül a gyanúja annak, hogy az olyan hatályú, mintha eredetileg a jelen Szerződés keretén belül
biztosított Szolgáltatások következményeként az Iron Mountainnel köttetett volna meg, akkor a (jelen) 23.3 és a 23.4 pont
rendelkezéseit kell alkalmazni.
23.3 Bármely személy(ek)nek a Szállítótól vagy bármely harmadik féltől az Iron Mountainhez való átvételével vagy állítólagos
átvételével kapcsolatos minden, az Iron Mountain oldalán felmerülő kiadásért (beleértve az ügyvédi díjakat), igényért,
veszteségért, kárét és felelősségért a Szolgáltatót terheli a felelősség.
23.4 Az Iron Mountain az érintett személy(ek) munkaviszonyát saját belátása szerint megszüntetheti, és az Iron Mountainnel
szemben a Szállítót terheli a felelősség teljes körűen, az összes felelősséggel kapcsolatosan, amely az ilyen személy(ek)
munkaviszonyával kapcsolatosan alkalmazásuknak az Iron Mountainhez való átadásának vélt napjától kezdődően a
felmondásuk napjáig felmerül, és az ilyen felmondáshoz kapcsolódóan minden felelősséggel kapcsolatosan.
24. Korrupció ellenes rendelkezés
24.1 Szállító köteles:
24.1.1. betartani a megvesztegetés- és korrupcióellenességhez kapcsolódó a vonatkozó törvényeket, jogszabályokat és
szabályozásokat;
24.1.2. tartózkodni minden olyan tevékenységtől, gyakorlattól vagy magatartástól, amely vesztegetési vagy korrupciós
bűncselekménynek minősül;
24.1.3. betartani az Iron Mountain (melyet kérésre rendelkezésre bocsátott) Vesztegetés ellenes szabályzatát, annak az Iron
Mountain által időről időre frissített formájában (vonatkozó szabályzat);
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24.1.4. a vonatkozó követelményeknek, a vonatkozó szabályzatnak és a 24.1.2 pontnak való megfelelőséget biztosító, saját
szabályokkal és eljárásokkal rendelkezni és azokat jelen Szerződés időbeli hatálya alatt fenntartani, és szükség
esetén érvényesíteni;
24.1.5. az Iron Mountainnek haladéktalanul jelenteni, ha a jelen Szerződés teljesítésével kapcsolatban a Szállító bármilyen
indokolatlan pénzügyi vagy egyéb előnyre vonatkozó kérést vagy követelést kap;
24.1.6. azonnal írásban értesíteni az Iron Mountaint, amennyiben valamely külföldi hivatalos személy a Szállító
tisztségviselője vagy munkavállalója lesz, vagy a Szállítóban közvetett vagy közvetlen részesedést szerez, és a
Szállító szavatolja, hogy a jelen Szerződés keltekor tisztségviselői, munkavállalói ill. közvetlen vagy közvetett
tulajdonosai között nincsenek külföldi hivatalos személyek;
24.1.7. a Szerződés keltétől számított három hónapon belül, majd azután évente az Iron Mountain számára írásban, a
Szállító egy tisztviselője által aláírva igazolni, hogy a Szállító és minden, a 24.2 pont szerint hozzá kapcsolódó
személy jelen vesztegetés-ellenes rendelkezésnek megfelel. A Szállító az Iron Mountain indokolt kérésére köteles
ilyen, a megfelelőséget alátámasztó bizonyítékot biztosítani.
24.2 A Szállító köteles biztosítani, hogy a Szállítóval kapcsolatban álló minden olyan személy, aki a jelen szerződéssel
kapcsolatban szolgáltatásokat végez vagy árukat biztosít, azt olyan írásbeli szerződés alapján teszi, amely az adott személyre
és vele szemben a jelen 24. pontban a Szállítóra rótt feltételekkel egyenértékű feltételeket ró és biztosít. A feltételek ilyen
személyek általi betartásáért és teljesítéséért a Szállító felel, és közvetlen felelősséggel tartozik az Iron Mountainnek a jelen
pont bármely rendelkezésének az ilyen személyek által történő bármely megsértéséért.
25. Egyéb rendelkezések
25.1 Az idő mint lényeges tényező. Az Áruk leszállításának és/vagy a Szolgáltatások teljesítésének ideje a Szerződés lényeges
eleme.
25.2 Hatályban maradás. Az itt vállalt feltételek, rendelkezések, kijelentések, és szavatosságok érvényessége az Áruk és
Szolgáltatások leszállítását valamint a díjak és költségek megfizetését követően is hatályban maradnak.
25.3 Módosítás. A jelen Szerződés módosítása vagy változatása csak abban az esetben lép érvénybe, ha az írásba lett foglalva és
aláírta annak a félnek a megfelelő felhatalmazással rendelkező képviselője, amely féllel szemben azt érvényesíteni kívánják.
25.4 Teljes megállapodás. A jelen Szerződés a felek között a jelen Szerződés tárgyában teljes körű, és hatályon kívül helyez
minden, a felek között a tárgyhoz kapcsolódóan korábban létrejött szóbeli vagy írásbeli megállapodást, kijelentést és
vállalást.
25.5 Jogról való lemondás. A jelen Szerződés feltételeire vagy rendelkezéseire vonatkozó joglemondás kizárólag írásos formában
történhet, és egy adott szerződésszegésre vagy késedelemre való joglemondás nem jelent semmilyen más szerződésszegésre
vagy késedelemre vonatkozó joglemondást.
25.6 Vis major. Egyik fél sem felel a Szerződés szerinti kötelezettségei teljesítésének késedelméért vagy elmaradásáért,
amennyiben azokat a késedelembe eső fél által ésszerű módon nem befolyásolható körülmény okozza („Vis Maior
esemény”), amennyiben az érintett fél a másik felet a Vis Maior esemény jellegéről és előfordulásáról és várható
időtartamáról haladéktalanul, írásban értesíti, az érintett felek teljesítése - a Vis Maior esemény által befolyásolt mértékig a Vis Maior esemény fennállásának idejére felfüggesztendő, feltéve, hogy amennyiben a teljesítés a másik fél értesítését
követő 30 napon belül nem folytatódik, akkor a másik fél írásos értesítésben felmondhatja a Szerződést.
25.7 Átruházás. Az Iron Mountain előzetes írásos beleegyezése nélkül a Szállító sem részben, sem egészben nem ruházhatja át
és nem adhatja alvállalkozásba a jelen Szerződést. Az Iron Mountain a jelen szerződést részben vagy egészben átruházhatja
valamely leányvállalatára.
25.8 Zálogjogok. A jelen Szerződés keretében szállított összes Árunak és összes Szolgáltatásnak zálog- és tehermentesnek kell
lennie. A Szállító az utolsó kifizetést megelőzően köteles beszerezni a Szállító és a Szállító alvállalkozói által létesített
minden zálogjogra vonatkozóan a zálogjog törlését igazoló dokumentumot.
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25.9 Részleges érvénytelenség. Amennyiben a Szerződés bármely rendelkezését (részben vagy egészben) az illetékes joghatóság
érvénytelennek, jogszerűtlennek vagy végrehajthatatlannak ítéli, akkor az adott rendelkezés (vagy annak az adott része) a
szükségesnek ítélt mértékig kikerül a Szerződésből, anélkül, hogy az a Szerződés többi rendelkezésének érvényességét és
végrehajthatóságát befolyásolná. Az ilyen rendelkezést vagy rendelkezés-részt a végrehajthatóságához szükséges minimális
mértékben módosítani kell, a Szerződés fennmaradó része pedig továbbra is teljes érvényben és hatályban marad.
25.10 Harmadik felek jogai. Az a személy, aki nem számít a Szerződés szerinti szerződéses félnek, nem részesülhet semmilyen, a
Szerződés által vagy azzal kapcsolatban biztosított jogban.
25.11 Irányadó jog. A Szerződés, valamint az abból eredő vagy azzal kapcsolatos, illetve annak tárgyát vagy formáját érintő viták,
követelések és keresetek (amelyekbe beletartoznak a szerződésen kívüli viták és követelések is) a magyar jogszabályok
szerint folytatandók le és bírálandók el. A felek visszavonhatatlanul elfogadják a magyarországi bíróságok kizárólagos
illetékességét a jelen szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatos, illetve annak tárgyát vagy formáját érintő viták, követelések
rendezésére.
25.12 Vitarendezés. Amennyiben a Szerződéshez kapcsolódóan bármilyen vita merül fel, a Szállítónak az Áruk és/vagy
Szolgáltatások biztosításáért felelős ügyfélmenedzsere és az Iron Mountain vezetője köteles az egyik fél által a másik félhez
intézett, a kérdéses vita részleteit és jellegét tartalmazó írásos kérelem benyújtását követő 10 napon belül jóhiszemű
megbeszélésen kísérletet tenni a vita feloldására.
25.13 A Szerződés teljessége. A Szerződés és az abban hivatkozott dokumentumok a felek között teljes körű, és hatályon kívül
helyez és megszüntet minden, a felek között korábban a Szerződés tárgyában létrejött szóbeli vagy írásbeli tervezetet,
megegyezést, értelmezést vagy megállapodást.
25.14 Nyilvánosság. A Szállító elfogadja, hogy az Iron Mountain előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül semmilyen formában nem
használja az Iron Mountain nevét, védjegyét vagy logóját sem a weboldalán sem más hirdetési vagy egyéb, harmadik felek
számára biztosított írásos anyagában, sem közvetett, sem közvetlen hivatkozást nem hoz létre a Szállító és az Iron Mountain
weboldala között, és nem szerepeltet a Szállítóra való hivatkozást vagy utalást. A Szállító elfogadja, hogy az Iron Mountain
előzetes írásbeli jóváhagyását kéri minden olyan sajtóközlemény vagy nyilvános kommunikáció kiadásához, amelyben az
Iron Mountain vagy annak a Szállítóval kapcsolatos tevékenységei szerepelnek, beleértve többek között a jelen Szerződés
létét vagy jellegét.
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