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SISSEJUHATUS
Usaldus. Seda on raske välja teenida ja lihtne kaotada. Meie väärtused ja nende järgimine on nüüd juba seitse aastakümmet põhjuseks, miks
kliendid, tarnijad ja aktsionärid meid usaldavad. Väärtused suunavad meie tegevust ja esindavad meie tõekspidamisi.
Iron Mountain hindab kõrgelt oma suhteid tarnijatega ning teil kui Iron Mountaini usaldusväärsel teenustepartneril on oluline osa selles, et
saaksime järgida oma väärtusi ja täita lubadusi, mille oleme andnud oma klientidele, töötajatele, aktsionäridele ning meie elu- ja töökohta
ümbritsevale kogukonnale.
Iron Mountaini tarnija käitumisreeglites (mis täiendavad meie eetika ja äritegevuse reegleid) kirjeldatakse põhimõtteid, norme ja tavasid,
mille järgimine on meiega ärisuhetes olemise eelduseks. Eeldame, et te järgite neid reegleid nii vormiliselt kui ka sisuliselt ning kasutate
neid abivahendina, mis aitab osutada eetilisi ja õiguslikele nõuetele vastavaid teenuseid. Arvestage, et reeglite rikkumist võidakse
tõlgendada teie ja Iron Mountaini vahelise lepingu rikkumisena, mis võib kaasa tuua meie ärisuhte lõpetamise.
Kui meie ärisuhte ajal peaks tekkima olukord, mis raskendab teil meie väärtustele või reeglitele vastavate teenuste osutamist, palume
võtta ühendust oma kontaktisikuga Iron Mountainis või meie õigusosakonna privaatsuse ja vastavuskontrolli meeskonnaga aadressil
compliance@ironmountain.com.
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IRON MOUNTAINI VÄÄRTUSED
AUS TEGUTSEMINE
Oleme avatud ja ausad ning käitume oma väärtuste järgi iga päev.

OHUTUS JA TURVALISUS
Kaitseme ennast ja üksteist ohtude eest ning tagame oma klientide teabe ja vara turvalisuse, justkui oleks tegemist meie enda omandiga.

KLIENDILE KASULIK OLEMINE
Otsime pidevalt võimalusi, kuidas kliente paremini teenindada ning aidata kaasa nende äritegevusele.

OMAKS VÕTMINE
Vastutame isiklikult oma meeskonna, klientide ja ettevõtte edu eest.

KAASATUSE JA MEESKONNATÖÖ EDENDAMINE
Otsime ja väärtustame üksteise ainulaadseid ideid ning vaatenurki, et saavutada paremaid tulemusi.

EETILISE K ÄITUMISE JA NÕUETE
TÄITMISE KOHUSTUS
Iron Mountain tegutseb ranges vastavuses kohaldatavate õigusaktide, reeglistike ja eeskirjadega, olenemata osutatava teenuse liigist või
selle osutamise kohast. Nõuete täitmise tagamiseks on meil tugev eetika- ja vastavuskontrolliprogramm, mille nurgakiviks on eetika ja
äritegevuse reeglid. Reeglid annavad meile juhiseid eetiliseks ja nõuetekohaseks käitumiseks ning teavet selle kohta, kust saada abi või
kellele teatada rikkumistest. Kõik meie töötajad peavad töölevõtmise eeltingimusena kinnitama nõusolekut nende reeglite ja ettevõtte
muude juhenddokumentidega.
Teilt kui usaldusväärselt teenusepakkujalt nõuame samuti ranget õigusaktide järgimist viisil, mis on kooskõlas meie väärtuste ning
eetika ja äritegevuse reeglitega. Sel eesmärgil võime olenevalt pakutavast teenusest (ja teiega sõlmitud lepingu tingimustest) nõuda teilt
vastavuskoolitusel osalemist, kinnitust Iron Mountaini teatud juhenddokumentidega nõustumise kohta või erinevate määruste ja eeskirjade
täitmist.
Enne kui alustate Iron Mountainile teenuste osutamist, palume teil tutvuda meie eetika ja äritegevuse reeglitega, mille leiate järgmiselt
aadressilt: www.ironmountain.com/code.
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PRIVAATSUS JA ANDMEK AITSE
Iron Mountain on seitsmekümne aastaga teeninud välja klientide usalduse (ja seda hoidnud) tänu meie kätte usaldatud teabe ja muu vara
turvalisuse kaitsmisele. Iron Mountain kasutab privaatsuse, turvalisuse ja andmekaitse tagamise vahendeid (näiteks tegevusala standardid
või sertifikaadid), mis vastavad meie õiguslikele, lepingulistele ja muudele siduvatele kohustustele või ületavad neid.
Kui käitlete meie nimel meie töötajate või klientide andmeid või vara, nõuame, et hoiaksite seda turvaliselt ja konfidentsiaalselt ning
kasutaksite ainult lubatud eesmärgil. See tähendab andmekaitse tagamist sellisel tasemel, mis vastab alati teie suhtes kohaldatavatele
õiguslikele, lepingulistele või muudele siduvatele kohustustele.
Selle kohustuse raames võidakse teilt nõuda teie käideldavate andmete või muu vara privaatsust ja turvalisust tagavate tõhusate füüsiliste,
tehniliste ja korralduslike kaitsemeetmete kasutamist (ja selle tõendamist). Olenevalt teie pakutavatest teenustest ja teie poolt meie
nimel käideldavate andmete või vara iseloomust, võidakse teie suhtes läbi viia Iron Mountaini kolmandate isikute riskianalüüs või tarnija
andmekaitse hindamine, mis aitab kindlaks teha, kas täiendavad kaitsemeetmed on piisavad.

EETIK ANORMIDELE VASTAVAD
TÖÖSUHTED JA ORJATÖÖ KEELD
Iron Mountain soovib rakendada töösuhetes oma väärtuste ning eetika ja äritegevuse reeglite põhimõtteid. Seetõttu püüame pidevalt
parandada töötajate töötingimusi ning täita kõiki õigusaktide nõudeid seoses töö- ja ühinguõiguste, töötasu ja mahaarvamiste ning
tööajaga (kaasa arvatud vabatahtlik ületunnitöö). Iron Mountain eeldab oma tarnijatelt samasugust käitumist ja kõikide selliste õiguste
austamist.
Olenemata teenuse liigist või selle osutamise kohast peavad Iron Mountaini tarnijad täitma kõiki kohaldatavaid õiguslikke ja muid
siduvaid kohustusi, mis on seotud töötajate palkamise ja töötingimustega. Tarnijad peavad tegema kõik vajaliku selleks, et mitte kasutada
töölevõtmise vanuse alammäärast nooremaid töötajaid ning et töösuhe oleks rangelt vabatahtlik, mis tähendab, et sellega ei tohi kaasneda
orja- või sunnitööd ega inimkaubandust. Samuti peab töö olema õiglaselt tasustatud ning toimuma ohututes ja tervislikes tingimustes.
Me nõuame, et teie – ja kõik teile kaupu või teenuseid müüvad isikud – täidaksid kõiki kohaldatavaid õigusaktide nõudeid seoses orjatöö ja
inimkaubanduse keelustamisega (näiteks Ühendkuningriigi seadus tänapäevase orjuse kohta (U.K. Modern Slavery Act)). Samuti nõuame,
et rakendaksite oma ettevõttes ja tarneahelas asjakohaseid kontrollimeetmeid ja eeskirju tänapäevase orjuse tõkestamiseks ja hoiduksite
tegevusest, mille tagajärjel Iron Mountainil poleks võimalik iseenda nõudeid täita.
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TERVISHOID, OHUTUS
JA TURVALISUS
Iron Mountain hoolib oma töötajate tervisest, ohutusest ja turvalisusest. Ohutus ja turvalisus on üks ettevõtte väärtusi. Kuna tarnijad
töötavad sageli vahetult Iron Mountaini töötajate (või klientide) kõrval, eeldame et rakendate kõiki asjakohaseid meetmeid oma töötajate
tausta ja erialase ettevalmistuse kontrollimiseks. Nende meetmete raames võidakse kontrollida kompetentsust ja oskusi, karistatust,
liikluseeskirjade rikkumisi, tervislikku seisundit või tööle sobivuse nõuetele vastamist.
Teenuste osutamisel Iron Mountaini tegevuskohas võivad kehtida mõned täiendavad reeglid, näiteks kohustus hinnata enne töö alustamist
või tööülesande täitmist tööga seotud ohte, kanda nimesilte, lubada kontrollida oma kehatemperatuuri või kasutada isikukaitsevahendeid.
Samuti võidakse teilt nõuda tegevuskohta saabumise ja sealt lahkumise registreerimist või ainult koos Iron Mountaini määratud saatjaga
liikumist. Tarnijatel on igal juhul keelatud käituda viisil, mida peetakse ohtlikuks, ähvardavaks või ahistavaks, ning nad peavad teenuse
osutamisel täitma kohaldatavaid tervishoiu- ja ohutusnõudeid ja -eeskirju. Iron Mountain soovitab tarnijatel samuti kehtestada selged
distsiplinaarmenetlused, mida rakendatakse ühetaoliselt kõigi töötajate suhtes.

DISKRIMINEERIMISE KEELD,
MITMEKESISUSE
EDENDAMINE JA VÕRDSED
TÖÖVÕIMALUSED
Iron Mountain usub, et kindlalt kaasamise ja mitmekesisuse põhimõtteid järgides muutub meie ettevõte paremaks ja tugevamaks. See
parandab otseselt meie suutlikkust vastata meie klientide erinevatele nõudmistele ja saavutada turul edu. Selle saavutamiseks lähtume
inimeste töölevõtmisel rangelt ainult nende tööalasest võimekusest, mitte rassist, usutunnistusest, rahvusest, vanusest, soost, seksuaalsest
sättumusest, puudest või muudest tunnustest, mis ei ole seotud isiku oskuste või erialase ettevalmistusega.
Iron Mountain nõuab oma tarnijatelt samasugust käitumist: tegutseda alati kooskõlas diskrimineerimisvastaste õigusaktidega ja rakendada
konkreetseid abinõusid, et edendada kaasamise ja mitmekesisuse eesmärke ning vältida tööalast diskrimineerimist. Neid põhimõtteid
järgides käsitab Iron Mountain tarnija töötajaskonna mitmekesisust tarnija valimisel plusspunktina.
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KESKKOND JA
SÄÄSTLIKKUS
Iron Mountain soovib tegutseda säästlikult ja keskkonna suhtes vastutustundlikult. Kuna me kasutame suurt sõidukiparki ja meil on
palju kinnisvara – sealhulgas andmekeskusi –, võivad meie tegevust puudutavad otsused ja sisemised töötavad avaldada ümbritsevale
kogukonnale ja keskkonnale otsest mõju. Seetõttu on meie tegevus täielikult kooskõlas kohaldatavate keskkonnaalaste õigusaktidega ning
me töötame pidevalt oma tegevuse säästlikkuse suurendamise nimel. Iron Mountain teeb koostööd ainult selliste tarnijatega, kes täidavad
keskkonnaalaste õigusaktide nõudeid, ning me eelistame valida tarnijaid, kes soovivad meiega sarnaselt tegutseda nii, nagu on kirjeldatud
meie ettevõtte sotsiaalse vastutuse aruandes.

ALTK ÄEMAKSU JA
KORRUPTSIOONI KEELD
Paljudes maailma riikides tegutseva ettevõttena soovib Iron Mountain nii vormiliselt kui ka sisuliselt täita kohaldatavate altkäemaksu- ja
korruptsioonivastaste õigusaktide, näiteks Ameerika Ühendriikide välisriigi korruptiivse tegevuse vastase seaduse ja Ühendkuningriigi
korruptsioonivastase seaduse nõudeid (U.S. Foreign Corrupt Practices Act and the U.K. Bribery Act). Üldjuhul keelavad need seadused anda,
pakkuda või lubada teistel isikutel anda riigiametnikele või eraõiguslikele isikutele mis tahes hüvesid eesmärgiga saada reeglitest mööda
minnes tellimusi, eeliseid või mõjutada otsuseid.
Me võtame seda keeldu väga tõsiselt ning nõuame samasugust suhtumist oma tarnijatelt. Iron Mountaini tarnijad peavad rangelt täitma
kõiki sellealaste (ja nendega seotud) õigusaktide nõudeid, kaasa arvatud neid, mis käsitlevad finantsaruandlust, raamatupidamist,
dokumentide säilitamist ning korrektsete arvete ja kuluaruannete esitamist.
Iron Mountain leiab kliente tänu oma toodete ja teenuste kvaliteedile, mitte vastutasuks altkäemaksu, tänuraha, sobimatute kingituste,
võõrustamise või meelehea eest. Kuigi see põhimõte kehtib igas olukorras, võidakse suhtluses riigiametnikega, riigiettevõtetega või
nendega seotud isikutega kohaldada täiendavaid kohustusi.
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KINGITUSED JA
VÕÕRUSTAMINE
Iron Mountain ei võimalda kunagi ühelegi tarnijale eeliskohtlemist vastutasuks kingituste,
võõrustamise või muude hüvede eest. Tarnijatel on keelatud pakkuda Iron Mountainile kingitusi
eesmärgiga mõjutada meie ärilisi otsuseid või saada teiste tarnijate ees eelist. Isegi seaduse ja
juhenddokumentide kohaselt lubatud kingituste puhul peavad tarnijad tegutsema ettevaatlikult
ja kaalutletult, sest ka „tavapärased” lahkuseavaldused võivad põhjustada piinlikke olukordi või
ohustada asjaosaliste mainet.
Tarnijad peaksid tutvuma Iron Mountaini kingituste, võõrustamise ja annetuste juhendiga ning
hoiduma sellega vastuolus olevate kingituste pakkumisest ja vastuvõtmisest.

RIIGIASUTUSTELE
TEENUSTE OSUTAMINE
Paljud maailma riigiasutused on usaldanud oma olulise teabe ja asendamatu vara kaitsmise
Iron Mountainile. Me järgime kõrgeimaid aususenõudeid suhetes kõigi oma klientidega, kuid
riigiasutustele teenuste osutamisega kaasneb sageli lisakohustusi, mida me võime delegeerida ka
teile kui meie usaldusväärsele tarnijale.
Kui osutate Iron Mountaini nimel teenuseid riigi või kohaliku omavalitsuse asutustele, võidakse
teile esitada erinõudeid töötasu, tööaja, töötingimuste, hindade, kingituste, lobitöö, huvide
konfliktide või teabe nõuetekohase käitlemise kohta. Samuti võidakse kohaldada erinõudeid või
kitsendusi teie tegevusele või teenust osutavate isikute taustale ja erialasele ettevalmistusele.
Teie ülesanne on riigiasutuste teenindamisega kaasnevad nõuded endale selgeks teha ja neid
täita, olenemata sellest, kas need on teie suhtes kohaldatavad seaduse või Iron Mountainiga
sõlmitud lepingu alusel.
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HUVIDE KONFLIKTID
Kui tekib (või võib tekkida) olukord, kus teil on sõprussuhte, perekondliku sideme, finantshuvi või muu sarnase asjaolu tõttu keeruline teha
ausaid ja õiglasi äriotsuseid või pakkuda Iron Mountainile kaupu või teenuseid, võib tegemist olla huvide konfliktiga. Tarnijad on kohustatud
kõigist taolistest olukordadest (või nende võimalikkusest) Iron Mountainile teatama enne omavahelise ärisuhte loomist või alati, kui tekib
uus huvide konflikt.

RAHVUSVAHELISED
SANKTSIOONID JA
K AUBANDUSMÄÄRUSED
Me tegutseme paljudes riikides, kus on kehtestatud kontrollimeetmed tundlike seadmete ja andmete (näiteks arvutiriistvara ja
krüpteerimistehnoloogia) impordile ja ekspordile. Samuti on maailmas kehtestatud piiranguid tehingutele teatud rühmade, isikute või
riikidega. Rahvusvaheliste sanktsioonide ja kaubandusmääruste range järgimine on äärmiselt oluline, et säilitada meie rahvusvahelise
tegutsemise suutlikkust, ja on oluline näide sellest, kuidas me väärtustame ohutust ja turvalisust. Sel põhjusel ei saa me teha
koostööd tarnijatega, kes on kantud mõnda riiklike sanktsioonide nimekirja. Kui olete teadlik, et teie ettevõte on mõnes sellises nimekirjas,
teatage sellest oma kontaktisikule Iron Mountainis enne meile kaupade või teenuste müümist. Need olulised õiguslikud piirangud kehtivad
teie suhtes ning me eeldame, et olete piirangutest teadlik ja järgite neid; ühtlasi kehtivad need õiguslikud piirangud ka teie tarnijate suhtes
ning me nõuame, et annate nendest vajaduse korral teada teistele isikutele.

SISETEHINGUD
Iron Mountain on börsiettevõte, millel on mitmeid õiguslikke kohustusi oma aktsionäride ja reguleerivate asutuste ees. Teile kui tarnijale
võidakse usaldada teavet, mida ei ole veel avaldatud (või ei avaldata kunagi). Selline teave võib mõjutada meie aktsia hinda või teiste
ettevõtete väärtust. Meie eetikanormide (ja õigusaktide) kohaselt on teil rangelt keelatud selle teabe põhjal toiminguid teha. Lisaks teile
ja teie töötajatele kehtib see keeld ka perekonnaliikmete ja kõigi teiste isikute suhtes, kellel on võimalik nimetatud teabest lähtudes
investeerimisotsuseid teha. Kui teie kätte satub selline teave, on teil kohustus hoida seda konfidentsiaalsena ning olla selle käitlemisel
äärmiselt hoolikas ja ettevaatlik.
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K ARTELLIKEELD JA
ÕIGLANE KONKURENTS
Iron Mountain soovib turul ausalt konkureerida ning täita kõiki kartellide keelustamist ja õiglast konkurentsi käsitlevate õigusaktide
nõudeid. Me hoidume teadlikult olukordadest, mis võivad jätta mulje sobimatust käitumisest või pettusest.
Me nõuame, et ka teie järgiksite Iron Mountainile teenuseid osutades neid õigus- ja eetikanorme ning eelkõige hoiduksite konkurentsiga
seotud tundliku teabe, näiteks kliendinimekirjade või hinnakujundust ja allahindlusi käsitleva teabe kogumisest ja jagamisest.

ALLTÖÖVÕTJATE K ASUTAMINE
Iron Mountain mõistab, et tänapäeva ettevõtluskeskkonnas on tarnijatel mõistlik mõned nende pakutavate teenuste komponendid sisse
osta. Selleks et saada Iron Mountaini tarnijaks, tuleb teil läbida võistlev hankeprotsess, mis hõlmab ka teie ettevõtte ranget hindamist, mida
nõuab meie hoolsuskohustus. Seega enne kohustuste delegeerimist alltöövõtjatele peate ka teie täitma oma hoolsuskohustust sarnasel
tasemel (see võib olla seaduse või lepingu kohaselt kohustuslik) ning veenduma, et saate kõiki vajalikke õiguslikke ja lepingulisi kohustusi
(sh riigiasutustele teenuste osutamisel kehtivaid salastatuse või konfidentsiaalsuse nõudeid või eritingimusi) edasi delegeerida. Seejärel on
teie ülesanne oma alltöövõtjate tegevust jälgida ja tagada, et nad täidaksid neile delegeeritud kohustusi.
Samuti peaksite üle vaatama oma lepingu, et näha, kas olete kohustatud alltöövõtjate kasutamisest Iron Mountainile teatama või selleks
meie nõusolekut küsima.

K AUBAMÄRK JA MAINE
Teie kui Iron Mountaini tarnija käitumine ja tegevus võib otseselt mõjutada ühte meie kõige väärtuslikumat vara: meie mainet. Eriti kehtib
see juhul, kui teil tuleb meie nimel otse suhelda meie klientide või avalikkusega. Sel põhjusel peaksite alati käituma vastutustundlikult ja
eetiliselt kooskõlas meie väärtuste ning eetika ja äritegevuse reeglitega.
Teil ei ole ilma vastava eraldi volituseta lubatud avalikult meievahelisele ärisuhtele viidata ega Iron Mountaini nimel (mis tahes kanalis)
avaldusi teha. Kui saate ajakirjanikelt päringuid (sh suhtlusvõrgustikes), saatke need edasi oma kontaktisikule Iron Mountainis.
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VASTAVUSE HINDAMINE JA
RIKKUMISTEST TEATAMINE
Iron Mountaini tarnijana on teil kohustus käesolevaid reegleid täita ning vastavalt kontrolli tingimustele, mis võivad olla sätestatud teie
lepingus, jätab Iron Mountain endale õiguse nende täitmist kontrollida. Me võime kindluse tagamiseks paluda, et vastaksite küsimustele
käesolevate reeglite nõuete kohta ja esitaksite nende täitmist kinnitavaid dokumente või tõendeid.
Samuti olete kohustatud teatama viivitamatult käesolevate reeglite, õigusaktide või teie ja Iron Mountaini ärisuhtes kehtivate muude
tingimuste teadaolevast või kahtlustatavast rikkumisest. Kõiki teateid võetakse tõsiselt ja uuritakse põhjalikult. Teie esitatud teavet
kasutatakse diskreetselt ja seda hoitakse võimalikult konfidentsiaalsena.
Soovitatavalt peaksite rikkumistest teatama oma kontaktisikule Iron Mountainis. Kui see ei ole võimalik, võtke ühendust ettevõtte
privaatsuse ja vastavuskontrolli meeskonnaga aadressil compliance@ironmountain.com või kasutage Iron Mountaini eetikaliini. Eetikaliini
tööd korraldab sõltumatu ettevõte ja soovi korral (kui seadused seda võimaldavad) tagatakse teie anonüümsus. Teate esitamiseks internetis
või rahvusvaheliste eetikaliini telefoninumbrite vaatamiseks kasutage veebisaiti www.IMEthicsLine.com. Rikkumisest teatamata jätmine võib
kaasa tuua meie ärisuhte lõpetamise.

K ÄTTEMAKSU KEELD
Iron Mountain järgib ranget kättemaksu keeldu seoses õigus- või eetikaalastest rikkumistest heas usus teatamisega. Iga töötaja või juhi
suhtes, kes maksab kätte, püüab kätte maksta või õhutab teisi kätte maksma rikkumisest teatanud töötajale või tarnijale, rakendatakse
tõsiseid distsiplinaarmeetmeid kuni töösuhte lõpetamiseni. Kui saame teada, et olete rakendanud rikkumisest teatamise eest kättemaksu
mõne oma töötaja suhtes, võtab Iron Mountain eesmärgiks loobuda ärisuhtest teie kui tarnijaga.

KOLMANDATE ISIKUTE
ÕIGUSTE PUUDUMINE
Iron Mountaini tarnija käitumisreeglid ei loo kolmandate isikute (või nende soodustatud isikute) jaoks mingeid uusi või täiendavaid õigusi.
Selle tingimuse alla kuulub ka tarnija töötajate õigus nõuda Iron Mountainilt käesolevate reeglite mis tahes sätte jõustamist.
Käesolevad reeglid täiendavad, aga ei asenda Iron Mountaini ja tarnija vahel sõlmitud lepingus sätestatud õigusi ja kohustusi.
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TEAVE IRON MOUNTAINI KOHTA
Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM) on 1951. aastal asutatud maailma juhtiv salvestus- ja teabehaldusteenuste pakkuja. Iron Mountain, mida usaldab rohkem kui 220
000 organisatsiooni kõikjal maailmas ja millele kuulub enam kui 50 riigis rohkem kui 1400 kinnisvararajatist pindalaga üle 85 miljoni ruutjala, talletab ja kaitseb miljardeid
teabeühikuid, kaasa arvatud olulist äriteavet, ülimalt tundlikke andmeid ning kultuurilise ja ajaloolise tähtsusega esemeid. Iron Mountaini pakutavad turvalise salvestusruumi,
teabehalduse, digiteerimise, turvalise hävitamise, andmekeskuste, kunstiesemete hoiustamise ja logistika ning pilveteenuste lahendused aitavad organisatsioonidel
vähendada kulusid ja riske, täita eeskirju, taastuda avariidest ja rakendada digitaalsemaid tööviise. Lisateavet leiate aadressil www.ironmountain.com.
© 2021 Iron Mountain Incorporated. Kõik õigused kaitstud. Iron Mountain ja mäekujutis on ettevõttele Iron Mountain Incorporated kuuluvad USA-s ja teistes
riikides registreeritud kaubamärgid. Kõik muud kaubamärgid ja registreeritud kaubamärgid kuuluvad nende omanikele.
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