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ÚVOD
Důvěra. Těžko se získává a snadno se ztrácí. Způsob, jakým se po celých sedmdesát let našeho působení v oboru chováme,
je spolu s našimi hodnotami důvodem, proč nám zákazníci, dodavatelé a další akcionáři důvěřují. Naše hodnoty řídí naše
jednání a představují ideály, které považujeme za nejdůležitější.
Společnost Iron Mountain si velmi váží vztahů se svými dodavateli. Vy, jako důvěryhodný poskytovatel služeb společnosti Iron
Mountain, hrajete klíčovou roli v tom, abychom mohli do praxe převádět naše hodnoty a přísliby: dané našim zákazníkům,
zaměstnancům, akcionářům a komunitám, ve kterých žijeme a pracujeme.
Zásady chování pro dodavatele společnosti Iron Mountain (které jsou doplňkem našeho etického kodexu a kodexu
obchodního chování) stanovují principy, normy a postupy, jejichž dodržování při obchodování s námi vyžadujeme.
Očekáváme, že se budete držet litery i ducha těchto zásad a využívat je jako zdroj, který vám pomůže poskytovat služby eticky
a v souladu se zákony. Pamatujte, že porušení našeho kodexu může být považováno za porušení vaší smlouvy se společností
Iron Mountain – a to může vést až k ukončení našeho obchodního vztahu.
Dojde-li v rámci naší spolupráce k tomu, že bude ovlivněna vaše schopnost poskytovat naší společnosti služby v souladu s
tímto kodexem a s našimi hodnotami, obraťte se prosím na svého zástupce ve společnosti Iron Mountain nebo na tým pro
ochranu osobních údajů a dodržování předpisů našeho právního oddělení na adrese compliance@ironmountain.com.
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HODNOTY SPOLEČNOSTI
IRON MOUNTAIN
POCTIVÉ JEDNÁNÍ
Jednáme upřímně a poctivě a našimi hodnotami se řídíme každý den.

VLASTNÍ BEZPEČNOST A OCHRANA
Chráníme před škodami sami sebe i sebe navzájem. Majetek našich zákazníků chráníme, jako by se jednalo o náš vlastní
majetek.

VYTVÁŘENÍ HODNOTY PRO ZÁKAZNÍKY
Neustále hledáme způsoby, jak lépe poskytovat služby našim zákazníkům a zlepšovat jejich podnikání.

PŘEBÍRÁNÍ VLASTNICTVÍ
Přijímáme osobní odpovědnost za úspěch našich týmů, našich zákazníků i naší společnosti.

PODPORA ZAČLENĚNÍ A TÝMOVÉ PRÁCE
Hledáme u druhých jedinečné nápady a pohledy, abychom získali lepší výsledky, a náležitě si jich ceníme.

ETICKÉ JEDNÁNÍ A
DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ
Společnost Iron Mountain jedná striktně v souladu s platnými zákony, pravidly a předpisy, a to bez ohledu na typ poskytované
služby a lokalitu. Abychom pomohli zajistit shodu, uplatňujeme rozsáhlý program zaměřený na dodržování norem a etické
chování, jehož základním kamenem je náš etický kodex a kodex obchodního chování. Tento kodex nám ukazuje, jak má
vypadat etické chování a dodržování předpisů, a je zdrojem informací v případě, že potřebujete získat další pomoc nebo
nahlásit porušení předpisů. Pro všechny zaměstnance platí, že podmínkou navázání pracovního poměru je doložení znalosti
kodexu a dalších zásad společnosti.
Vzhledem k tomu, že jste důvěryhodnými poskytovateli služeb, rovněž od vás vyžadujeme striktní dodržování právních
předpisů a jednání v souladu s našimi zásadami a Etickým kodexem a kodexem obchodního chování. Za tímto účelem,
v závislosti na povaze služeb, které poskytujete (a na vašich smluvních podmínkách), se od vás může vyžadovat účast na
školeních pro zachování shody s legislativou, certifikace týkající se určitých zásad společnosti Iron Mountain nebo dodržování
různých nařízení a předpisů.
Než začnete společnosti Iron Mountain poskytovat své služby, seznamte se prosím s etickým kodexem a kodexem
obchodního chování, které najdete na následující adrese: www.ironmountain.com/code.
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OCHRANA DAT A
OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Již sedmdesát let si společnost Iron Mountain získává a udržuje důvěru svých zákazníků tím, že spolehlivě chrání informace
a další cenná aktiva. Společnost Iron Mountain uplatňuje kontroly ochrany soukromí, bezpečnosti a dat, které splňují nebo
překračují naše zákonné, smluvní i jiné závazné povinnosti (například schválené oborové normy nebo certifikace).
Jestliže pracujete s informacemi nebo aktivy naším jménem – bez ohledu na to, zda jsou majetkem našich zaměstnanců
nebo zákazníků –, je vaší povinností uchovat je v bezpečí, zachovat jejich důvěrnost a využívat je pouze k dovoleným účelům.
To znamená, že musíte zajistit takovou úroveň ochrany, aby nikdy nedošlo k porušení zákonných a smluvních požadavků či
jiných závazných povinností, které se na vás vztahují.
V rámci tohoto závazku se od vás může vyžadovat, abyste v souvislosti s daty a ostatními aktivy, se kterými pracujete, měli
zavedena účinná fyzická, technická a administrativní patření na zajištění ochrany osobních údajů a bezpečnosti a prokázali
jejich účinnost. V závislosti na vámi poskytovaných službách a povaze informací a aktiv, se kterými naším jménem pracujete,
se od vás rovněž může vyžadovat absolvování hodnocení rizika třetích stran společnosti Iron Mountain nebo hodnocení
ochrany osobních údajů dodavatelů, která nám pomohou určit, zda je vhodné zavést další opatření.

ETICKÉ PRAKTIKY NA PRACOVIŠTI
A OPATŘENÍ PROTI NUCENÉ PRÁCI
Společnost Iron Mountain se zavázala uplatňovat na pracovišti principy svých klíčových hodnot a etického kodexu a kodexu
obchodního chování. Proto neustále pracujeme na zlepšování pracovních podmínek našich zaměstnanců a jednáme v
souladu s veškerými právními předpisy týkajícími se pracovních a organizačních práv, platového ohodnocení a srážek a
pracovní doby (včetně dobrovolných přesčasů). Jako od dodavatele společnosti Iron Mountain od vás očekáváme, že budete
tento závazek sdílet a respektovat všechna tato práva.
Bez ohledu na typ poskytovaných služeb i místo, kde jsou poskytovány, musí dodavatelé společnosti Iron Mountain
dodržovat všechny platné zákonné i jiné závazné povinnosti týkající se postupů v zaměstnávání a podmínek na pracovišti.
Dodavatelé musí učinit všechny kroky potřebné k zajištění toho, aby jejich pracovníci splňovali alespoň minimální zákonný
věk pro zaměstnání a aby služby těchto dodavatelů byly poskytovány ryze dobrovolně. To znamená, že práce nesmí
vykazovat jakékoli prvky otroctví či nevolnictví, nucené či povinné práce ani obchodování s lidmi. Za práci musí každému
pracovníkovi náležet spravedlivá odměna a práce musí být vykonávána v bezpečných a zdraví neškodných podmínkách.
Požadujeme, abyste vy – a kdokoli, kdo vám poskytuje zboží a služby – splňovali všechny platné regulatorní požadavky
týkající se opatření proti nucené práci a obchodování s lidmi (např. zákon o moderním otroctví, U.K. Modern Slavery Act).
Rovněž požadujeme, abyste v rámci vaší společnosti a dodavatelského řetězce měli implementována odpovídající opatření a
postupy na prevenci moderního otroctví, a abyste nepodnikali žádné kroky, které by mohly zapříčinit odchýlení společnosti
Iron Mountain od předpisů či jejích vlastních požadavků.
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BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ
Společnost Iron Mountain zajišťuje svým zaměstnancům zdraví, bezpečnost a ochranu. Vlastní bezpečnost a ochrana
jsou proto jednou ze základních hodnot naší společnosti. Protože dodavatelé pracují často přímo po boku zaměstnanců
společnosti Iron Mountain (nebo našich zákazníků), očekává se od vás, že podniknete všechna příslušná opatření na ověření
profilu a kvalifikace svých zaměstnanců. Mezi tato opatření může patřit potvrzení kompetenci a dovedností, kontrola rejstříku
trestů, posouzení záznamů při řízení motorových vozidel, lékařská prohlídka nebo ověření schopnosti výkonu příslušné práce.
Při poskytování služeb v prostorách společnosti Iron Mountain mohou platit další pravidla jako například analýza rizika
pracovního úkolu před započetím práce nebo plnění úkolu, nošení identifikačních kartiček, podvolení se kontrole tělesné
teploty nebo používání osobních ochranných prostředků. Také po vás můžeme vyžadovat registraci příchodu a odchodu
nebo pohyb pouze v doprovodu určeného zaměstnance ze společnosti Iron Mountain. Ve všech případech se však
dodavatelé musí zdržet jakékoli formy chování, která se pokládá za nebezpečnou, ohrožující či obtěžující, a musí služby
vykonávat způsobem, který je v souladu s platnými zákony a předpisy na ochranu zdraví a bezpečnosti. Společnost Iron
Mountain dále dodavatele vyzývá ke stanovení jasných disciplinárních opatření, která budou platit jednotně pro všechny
pracovníky dodavatele bez rozdílu.

BOJ S DISKRIMINACÍ,
RESPEKTOVÁNÍ ODLIŠNOSTI
A ROVNÉ PRACOVNÍ
PŘÍLEŽITOSTI
Společnost Iron Mountain je přesvědčena, že náš silný závazek k začleňování a podpoře rozmanitosti z nás činí lepší a
silnější společnost. Tento přístup přímo přispívá k naší schopnosti naplňovat pestrou škálu potřeb našich zákazníků a
uspět na vysoce konkurenčním trhu. Abychom toho mohli dosáhnout, musíme výběr zaměstnanců zakládat výhradně na
schopnostech daného uchazeče vykonávat danou práci, a ne na takových faktorech, jako jsou například rasa, vyznání, etnická
příslušnost, věk, pohlaví, sexuální orientace, zdravotní postižení a další, nesouvisející se schopnostmi a kvalifikací.
Společnost Iron Mountain očekává, že její dodavatelé budou ctít podobné závazky: budou vždy jednat v souladu se zákony
proti diskriminaci a podniknou konkrétní kroky směrem k cílům v podobě podpory začlenění a rozmanitosti a eliminace
diskriminace na pracovišti. Dokladem odhodlání jednat v souladu s těmito zásadami je fakt, že společnost Iron Mountain
považuje různorodost personálu dodavatele za pozitivum zohledňované při výběru dodavatele.
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A
UDRŽITELNOST
Společnost Iron Mountain je zavázána realizovat své obchody způsobem, který je udržitelný a zodpovědný vůči životnímu
prostředí. Protože provozujeme početný vozový park a máme velké množství nemovitostí – včetně datových center –,
uvědomujeme si, že naše obchodní rozhodnutí a interní postupy mohou mít přímý vliv na naše komunity a životní prostředí.
Proto jednáme zcela v souladu s platnými zákony o ochraně životního prostředí a neustále pracujeme na zvyšování
udržitelnosti všech našich provozů. Společnost Iron Mountain bude spolupracovat pouze s dodavateli, kteří dodržují
platné zákony o ochraně životního prostředí. Při výběru současně dáváme přednost dodavatelům, kteří sdílejí náš závazek k
dodržování obchodních praktik uvedených v naší zprávě o společenské odpovědnosti firmy.

BOJ PROTI ÚPLATK ÁŘSTVÍ
A KORUPCI
Společnost Iron Mountain působí v mnoha různých zemích na celém světě, a proto jedná v souladu s literou i duchem
platných zákonů proti úplatkářství a korupci. Mezi tyto zákony patří například americký zákon o zahraničních korupčních
praktikách (U. S. Foreign Corrupt Practices Act) a britský protikorupční zákon (U. K. Bribery Act). Tyto zákony obecně zakazují
poskytování a nabízení jakýchkoli cenných věcí státním úředníkům nebo soukromým stranám za účelem nekalého získávání
zakázek, zajištění určité výhody či ovlivnění rozhodnutí, nebo schvalování těchto postupů jiným osobám.
Tento závazek bereme velmi vážně a vyžadujeme dodržování stejných zásad i od našich dodavatelů. Dodavatelé společnosti
Iron Mountain musí jednat v naprostém souladu se všemi aspekty těchto právních předpisů (a zákonů s nimi souvisejících)
– včetně právních předpisů týkajících se finančního výkaznictví, účetnictví, skartační lhůty, předkládání pravdivých faktur a
zpráv o výdajích.
Společnost Iron Mountain získává zakázky na základě nabízených produktů a služeb – nikoli prostřednictvím úplatků, provizí,
nepřiměřených dárků a zábavních programů nebo poplatků za urychlení postupu. Přestože tyto zásady mají obecnou
platnost, při jednání s vládními úředníky, vládními podniky nebo jednotlivci s těmito subjekty souvisejícími mohou platit další
povinnosti.
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DARY A
ZÁBAVA
Společnost Iron Mountain nikdy nezvýhodňuje dodavatele na základě nabízených
darů, zábavních požitků či jiných hodnotných věcí. Dodavatelé nesmějí společnosti
Iron Mountain nabízet dary ve snaze ovlivnit naše podniková rozhodnutí nebo získat
výhody oproti jiným dodavatelům. I v případech, kdy dary povoluje zákon a platné
zásady, musí dodavatelé postupovat diskrétně a uplatnit přiměřený úsudek, protože i
„rutinní“ pozornosti v rámci podniku mohou způsobit nepříjemné situace nebo ohrozit
osoby, které jsou do nich zapojeny.
Dodavatelé by se měli seznámit se zásadami pro poskytování darů, pohoštění a
příspěvků na charitu společnosti Iron Mountain a nepřijímat ani nenabízet dary, které
nejsou v souladu s těmito zásadami.

SLUŽBY POSKYTOVANÉ
STÁTU
Vlády celého světa společnosti Iron Mountain důvěřují v tom, že ochrání jejich důležité
informace a nenahraditelná aktiva. Přestože v souvislosti se všemi našimi zákazníky vždy
jednáme s maximální integritou, služby poskytované státu často vyžadují specifické
povinnosti – které se mohou týkat i našich ověřených dodavatelů.
Kdykoliv dodavatel poskytuje služby státním orgánům na federální, státní nebo místní
úrovni jménem společnosti Iron Mountain, mohou se na něj vztahovat specifické
předpisy ohledně odměn, pracovní doby, pracovních podmínek, oceňování, dávání
darů, lobbování, střetu zájmů nebo správného nakládání s informacemi. Mohou také
platit specifické provozní předpisy nebo omezení, na základě kterých jsou jednotlivci
kvalifikováni (nebo oprávněni) služby poskytovat.
Je odpovědností dodavatele porozumět těmto požadavkům na dodržování předpisů
týkajících se poskytování služeb státním orgánům a jednat v souladu s nimi, nehledě
na to, zda se na dodavatele vztahují ze zákona nebo na základě smlouvy se společností
Iron Mountain.
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STŘETY ZÁJMŮ
Když přátelské či rodinné vztahy, finanční zájmy nebo další okolnosti ovlivní (nebo by mohly ovlivnit) vaši schopnost učinit
čestné a spravedlivé obchodní rozhodnutí nebo poskytovat zboží nebo služby společnosti Iron Mountain, může to znamenat,
že došlo ke střetu zájmů. Dodavatelé jsou povinni obavy z podobné situace (i potenciální) hlásit společnosti Iron Mountain
před zahájením obchodního vztahu, nebo případně kdykoli poté, když podobná situace nastane.

MEZINÁRODNÍ SANKCE A
OBCHODNÍ PŘEDPISY
Působíme v řadě zemí, které uplatňují kontrolu dovozu a vývozu citlivých zařízení a dat (jako jsou například počítačový
hardware a šifrovací technologie). Evidujeme rovněž globální restrikce týkající se obchodování s určitými skupinami,
osobami nebo zeměmi. Abychom mohli v dlouhodobém časovém horizontu úspěšně vykonávat obchodní činnost na
mezinárodní úrovni, musíme bezpodmínečně splňovat obchodní předpisy a pravidla týkající se mezinárodních sankcí. Proto
je také nezbytné, abychom v praxi uplatňovali naše hodnoty bezpečnosti a ochrany. Z toho vyplývá, že nemůžeme
spolupracovat s žádnými dodavateli, kteří se nacházejí na seznamu subjektů, na které byly uvaleny vládní sankce. Pokud jste
si vědomi toho, že se vaše firma nachází na seznamu sankcionovaných subjektů, informujte o této skutečnosti zástupce ze
společnosti Iron Mountain ještě předtím, než nám začnete poskytovat jakékoli zboží nebo služby. Tato důležitá regulatorní
omezení se týkají nejen vás, ale také vašich dodavatelů. Proto se prosím seznamte se svými povinnostmi, řiďte se jimi a sdělte
tyto požadavky také svým dodavatelům.

ZNEUŽÍVÁNÍ INFORMACÍ
V OBCHODNÍM STYKU
Akcie společnosti Iron Mountain jsou veřejně obchodovatelné a tato společnost má celou řadu právních závazků vůči svým
akcionářům a vládním činitelům. Jako dodavateli vám mohou být svěřeny informace, které dosud nebyly (nebo možná nikdy
nebudou) odhaleny veřejnosti. Tyto informace mohou mít vliv na ceny našich akcií nebo na ocenění jiných společností.
Naše etické normy (a zákon) přísně zakazují, abyste jednali na základě těchto informací. To se týká nejen přímo vás a vašich
zaměstnanců, ale také rodinných příslušníků, přátel nebo dalších osob, které by mohly ze své pozice na základě těchto
informací provádět investiční rozhodnutí. Máte-li přístup k takovým informacím, očekává se od vás zachování mlčenlivosti a
jejich uchovávání s nejvyšší péčí a rozvahou.
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ANTIMONOPOLNÍ OPATŘENÍ
A ČESTNÁ KONKURENCE
Společnost Iron Mountain na trhu soutěží čestně a v souladu s veškerými antimonopolními právními předpisy a předpisy
na ochranu spravedlivé hospodářské soutěže. Aktivně se vyhýbáme situacím, které by se mohly jevit jako nečestné nebo
podvodné.
Ve společnosti Iron Mountain od svých poskytovatelů služeb vyžadujeme, aby tyto právní i etické zásady dodržovali – a
především aby se vyhnuli shromažďování nebo sdílení citlivých konkurenčních údajů, jako jsou například seznamy zákazníků
nebo informace o slevách.

VYUŽÍVÁNÍ SUBDODAVATELŮ
Společnost Iron Mountain chápe, že ve stávajícím obchodním prostředí mohou mít dodavatelé důvod využívat služeb
subdodavatelů pro zajištění některého z aspektů poskytovaných služeb. Abyste se stali dodavatelem společnosti Iron
Mountain, musíte projít procesem konkurenčního zprostředkování, jehož součástí bude pečlivé prověření vašeho podniku.
Než tedy postoupíte určité povinnosti subdodavatelům, očekává se (a na základě zákona nebo smlouvy to může být také
vyžadováno), že také vy provedete řádnou kontrolu na podobné úrovni na jejich straně a postoupíte jim všechny příslušné
právní i smluvní závazky (včetně podmínek mlčenlivosti a důvěrnosti či ustanovení vyžadovaných při poskytování služeb
vládním orgánům). Poté nesete odpovědnost za sledování a prosazování dodržování vámi udělených závazků na straně
subdodavatele.
Rovněž si nezapomeňte znovu projít smlouvu a ověřit si, zda se od vás vyžaduje, abyste před uzavřením smlouvy se
subdodavatelem společnosti Iron Mountain zaslali upozornění nebo získali náš souhlas.

ZNAČK A A DOBRÉ JMÉNO
Protože jste dodavatelem společnosti Iron Mountain, vaše jednání a obchodní praktiky mohou mít přímý vliv na naše
nejcennější aktivum: naši pověst. To platí zejména v případech, kdy jednáte přímo s našimi zákazníky nebo s veřejností.
Z tohoto důvodu by vaše chování mělo být vždy odpovědné a etické – tedy zcela v souladu s našimi hodnotami a etickým
kodexem a kodexem obchodního chování.
Pokud k tomu nemáte výslovné oprávnění, nesmíte veřejně zmiňovat náš obchodní vztah ani činit prohlášení (v žádných
médiích) ve jménu společnosti Iron Mountain. Všechny dotazy tisku (včetně těch ze sociálních sítí) by měly být směřovány na
vašeho zástupce společnosti Iron Mountain.
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HODNOCENÍ DODRŽOVÁNÍ
PŘEDPISŮ A HLÁŠENÍ PORUŠENÍ
Jako dodavatel společnosti Iron Mountain máte povinnost dodržovat ustanovení tohoto kodexu. Společnost Iron Mountain
si současně vyhrazuje právo ověřit dodržování těchto předpisů – v souladu s podmínkami auditu, které mohou být uvedeny
ve vaší smlouvě. Abychom se v případě potřeby ujistili, můžeme vás požádat o zodpovězení otázek týkajících se ustanovení
tohoto kodexu a o předložení dokumentů a atestací dokládajících dodržování předpisů z vaší strany.
Rovněž máte povinnost ihned nahlásit podezření na porušení či skutečné porušení tohoto kodexu, zákona nebo jiných
podobných aspektů týkajících se vašeho podnikání se společností Iron Mountain. Veškerá hlášení jsou brána vážně a jsou
důkladně prověřována. Se všemi poskytnutými informacemi je nakládáno s rozvahou a jsou uchovány v mlčenlivosti do co
nejvyšší možné míry.
Doporučuje se, abyste porušení zákona či pravidel nahlašovali svému zástupci společnosti Iron Mountain. Pokud je toto
nemožné nebo nevhodné, kontaktujte prosím globální tým pro ochranu osobních údajů a dodržování předpisů na adrese
compliance@ironmountain.com nebo se obraťte na Etickou linku společnosti Iron Mountain. Etická linka je provozována
nezávislou společností a (pokud je to zákonem povoleno) můžete si vyžádat zajištění úplné anonymity. Pokud chcete učinit
hlášení online nebo získat přístup k seznamu mezinárodních telefonních čísel naší Etické linky, navštivte
www.IMEthicsLine.com. Pokud porušení zákonů či norem nenahlásíte, může to mít za následek ukončení našeho
obchodního vztahu.

ŽÁDNÁ ODVETNÁ OPATŘENÍ
Společnost Iron Mountain zastává přísné zásady pro nulovou toleranci odvetných opatření s ohledem na podávání hlášení
v dobré víře o porušení práva nebo etiky. Jakýkoli zaměstnanec nebo nadřízený pracovník, který podnikne nebo se pokusí
podniknout odvetné kroky nebo bude podněcovat ostatní proti zaměstnanci či dodavateli, který nahlásil porušení předpisů,
bude čelit disciplinárnímu řízení, které může zahrnovat ukončení pracovního poměru. Společnost Iron Mountain ukončí
spolupráci s dodavatelem, dojde-li ke zjištění, že se dodavatel podílel na odvetných opatřeních proti zaměstnanci dodavatele,
jenž hlášení provedl.

ŽÁDNÉ VYTVÁŘENÍ PRÁV
TŘETÍCH STRAN
Zásady chování pro dodavatele společnosti Iron Mountain nezakládají nová ani doplňující práva na straně třetích stran
(nebo jejich beneficientů). Spadá sem i právo zaměstnanců dodavatele přimět společnost Iron Mountain prosadit jakákoli
ustanovení tohoto kodexu.
Tento kodex doplňuje práva a povinnosti stanovené smlouvou mezi společností Iron Mountain a dodavatelem, ale
nenahrazuje je.
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O SPOLEČNOSTI IRON MOUNTAIN
Společnost Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM) byla založena v roce 1951 a je světovým lídrem v oblasti uchovávání a správy informací. Těší se důvěře
více než 220 000 organizací po celém světě a disponuje realitní sítí více než 85 milionů čtverečních stop ve více než 1 400 lokalitách a více než 50 zemích.
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nesmírného kulturního a historického významu. Portfolio řešení společnosti Iron Mountain zahrnuje zabezpečená úložiště, převod do digitální podoby, bezpečnou
skartaci, datová centra, uskladnění a logistiku uměleckých děl a v neposlední řadě cloudové služby. Tím organizacím pomáhá snížit náklady i riziko, vyhovět
předpisům, zotavit se z katastrofických událostí a digitalizovat pracovní postupy. Více informací najdete na webové stránce www.ironmountain.com.
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