ETICKÝ KÓDEX
DODÁVATEĽOV
SPOLOČNOSTI
IRON MOUNTAIN

OBSAH
/03

ÚVOD

/04

HODNOTY SPOLOČNOSTI IRON MOUNTAIN

/04

DODRŽIAVANIE ETICKÝCH ZÁSAD A PRÁVNYCH PREDPISOV

/05

OCHRANA SÚKROMIA A ÚDAJOV

/05

ETICKÉ POSTUPY NA PRACOVISKU A BOJ PROTI OTROCTVU

/06

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

/06	
BOJ PROTI DISKRIMINÁCII, REŠPEKTOVANIE ODLIŠNOSTI
A ROVNOCENNÉ PRACOVNÉ PRÍLEŽITOSTI
/07

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A UDRŽATEĽNOSŤ

/07

BOJ PROTI ÚPLATKÁRSTVU A KORUPCII

/08

DARY A POZORNOSTI

/08

POSKYTOVANIE SLUŽIEB ŠTÁTU

/09

KONFLIKTY ZÁUJMOV

/09

MEDZINÁRODNÉ SANKCIE A OBCHODNÉ PREDPISY

/09

NELEGÁLNE OBCHODOVANIE ZASVÄTENÝCH OSÔB

/10

ZÁKAZ MONOPOLOV A SPRAVODLIVÁ HOSPODÁRSKA SÚŤAŽ

/10

VYUŽÍVANIE SUBDODÁVATEĽOV

/10

ZNAČKA A POVESŤ

/11

POSUDZOVANIE ÚROVNE SÚLADU A OZNAMOVANIE PORUŠENÍ PREDPISOV

/11

ZÁKAZ ODVETNÝCH OPATRENÍ

/11

ŽIADNA TVORBA PRÁV PRE TRETIE STRANY
/02

ÚVOD
Dôvera. Je ťažké ju získať, no ľahké stratiť. Už sedem desaťročí nám naši zákazníci, dodávatelia a akcionári dôverujú
vďaka našim hodnotám a tomu, ako sa nimi každý deň riadime. Tieto hodnoty motivujú naše správanie a predstavujú
ideály, ktoré považujeme za najdôležitejšie.
Spoločnosť Iron Mountain si veľmi váži vzťahy s dodávateľmi a vy ako dôveryhodný poskytovateľ služieb spoločnosti
Iron Mountain ste kľúčom k tomu, aby sme dokázali žiť podľa svojich hodnôt a dodržiavať sľuby: zákazníkom,
zamestnancom, akcionárom a komunitám, kde žijeme a pracujeme.
Etický kódex dodávateľov spoločnosti Iron Mountain (ktorý dopĺňa náš Etický kódex a kódex obchodného správania)
uvádza princípy, štandardy a praktiky, ktoré je nutné dodržiavať, ak s nami chcete spolupracovať. Očakávame, že budete
dodržiavať pravidlá určené v tomto kódexe a že vám bude slúžiť ako užitočný zdroj pri poskytovaní služieb, ktoré spĺňajú
etické a zákonné pravidlá v duchu kódexu. Upozorňujeme, že porušenie Kódexu možno považovať za porušenie zmluvy
so spoločnosťou Iron Mountain, čo môže viesť k ukončeniu vzájomných obchodných vzťahov.
Ak sa v rámci nášho pracovného vzťahu vyskytne situácia, ktorá by mohla mať vplyv na vašu schopnosť poskytovať
služby v súlade s našimi hodnotami, obráťte sa na zástupcu spoločnosti Iron Mountain alebo tím ochrany osobných
údajov a dodržiavania predpisov nášho právneho oddelenia na adrese compliance@ironmountain.com.
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HODNOTY SPOLOČNOSTI
IRON MOUNTAIN
ČESTNÉ KONANIE
Sme otvorení, čestní a každý deň prežívame podľa svojich hodnôt.

VLASTNÁ BEZPEČNOSŤ A OCHRANA
Seba aj iných chránime pred ujmou, pričom prostriedky našich zákazníkov chránime tak, akoby boli naše vlastné.

VYTVÁRANIE HODNOTY PRE ZÁKAZNÍKA
Neustále hľadáme spôsoby, ako lepšie poslúžiť zákazníkom a dopomôcť im pri zlepšení ich podnikania.

PREBRATIE ZODPOVEDNOSTI
Preberáme osobnú zodpovednosť za úspech svojho tímu, zákazníkov a spoločnosti.

VYUŽÍVANIE INKLÚZIE A TÍMOVEJ PRÁCE
Vyhľadávame a ceníme si každého jedinečné nápady a názory, vďaka čomu dosahujeme lepšie výsledky.

DODRŽIAVANIE ETICKÝCH ZÁSAD
A PRÁVNYCH PREDPISOV
Spoločnosť Iron Mountain pôsobí v prísnom súlade s príslušnými zákonmi, pravidlami a predpismi – bez ohľadu
na druh služieb, ktoré poskytujeme, alebo kde ich poskytujeme. Na to, aby sme zaručili dodržiavanie týchto
pravidiel, vytvorili sme rozsiahly program etiky a dodržiavania predpisov, ktorého základom je Etický kódex a kódex
obchodného správania. Kódex nás usmerňuje vo veciach etického správania v súlade s pravidlami a slúži nám ako zdroj
pri rozsiahlejšej asistencii alebo nahlasovaní porušení pravidiel. Jednou z podmienok pri nástupe do zamestnania je, že
každý zamestnanec musí súhlasiť s Kódexom a ostatnými pravidlami našej spoločnosti.
Ako od dôveryhodného poskytovateľa služieb od vás očakávame, že budete pracovať v prísnom súlade so zákonom
a spôsobom, ktorý je v zhode s našimi základnými hodnotami, ako aj Etickým kódexom a kódexom obchodného
správania. V závislosti od služieb, ktoré poskytujete (a vašich zmluvných podmienok), od vás môžeme na tento účel
vyžadovať účasť na školeniach o dodržiavaní pravidiel, odsúhlasenie niektorých pravidiel spoločnosti Iron Mountain
alebo dodržiavanie rôznych zákonov a predpisov.
Skôr ako začnete spolupracovať so spoločnosťou Iron Mountain, oboznámte sa s Etickým kódexom a kódexom
obchodného správania, ktorý nájdete na tejto adrese: www.ironmountain.com/code.
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OCHRANA SÚKROMIA A ÚDAJOV
Už sedemdesiat rokov si spoločnosť Iron Mountain získava (a udržiava) dôveru zákazníkov tým, že starostlivo chráni
informácie a iné aktíva. Spoločnosť Iron Mountain využíva nástroje na reguláciu súkromia, zabezpečenia a ochrany
údajov, ktoré spĺňajú alebo prekračujú rámec našich právnych, zmluvných a iných záväzných povinností (ako napr.
štandardy a certifikácie určené odvetvím).
Od svojich zamestnancov i zákazníkov vyžadujeme, aby informácie alebo aktíva, s ktorými v našom mene narábajú,
uchovávali v bezpečí, považovali ich za dôverné a aby ich používali len na povolené účely. To znamená využívanie úrovní
zabezpečenia, ktoré nikdy neklesnú pod zákonné, zmluvné a iné záväzné povinnosti, ktoré sa na vás vzťahujú.
Súčasťou tohto záväzku môže byť aj využívanie (a preukázanie) efektívnych fyzických, technických a administratívnych
nástrojov na zabezpečenie súkromia a ochrany údajov alebo iných aktív, ktoré spracovávate. V závislosti od služieb,
ktoré poskytujete, a charakteru informácií alebo aktív, s ktorými v našom mene zaobchádzate, možno budete musieť
podstúpiť hodnotenie rizík tretej strany spoločnosti Iron Mountain alebo hodnotenie ochrany osobných údajov
dodávateľa, na základe ktorých zistíme, či je potrebné prijať ďalšie bezpečnostné opatrenia.

ETICKÉ POSTUPY NA PRACOVISKU
A BOJ PROTI OTROCTVU
Spoločnosť Iron Mountain sa usiluje uplatňovať svoje hodnoty a zásady Etického kódexu a kódexu obchodného
správania na pracovisku. Neustále sa snažíme o zlepšovanie pracovných podmienok svojich zamestnancov a spĺňanie
všetkých zákonných požiadaviek týkajúcich sa práv na zakladanie odborov, miezd a zrážok a pracovného času (vrátane
nadčasov). Očakávame, že ako dodávateľ spoločnosti Iron Mountain sa budete snažiť o dosiahnutie rovnakých
štandardov a budete rešpektovať všetky dané práva.
Dodávatelia spoločnosti Iron Mountain musia dodržiavať všetky relevantné právne a iné záväzné povinnosti týkajúce sa
praktík zamestnania a pracovných podmienok, a to nezávisle od typu a miesta poskytovania služieb. Dodávatelia musia
podniknúť všetky kroky potrebné na zabezpečenie toho, aby všetci ich pracovníci spĺňali minimálny požadovaný vek
na prácu a aby služby poskytovali úplne dobrovoľne, to znamená, že ich práca nesmie zahŕňať prejavy otroctva alebo
nevoľníctva, nútenej či povinnej práce alebo obchodu s ľuďmi. Práca musí byť tiež spravodlivo odmenená a vykonávaná
v bezpečných a zdravých podmienkach.
Vyžadujeme, aby ste vy a každý, kto vám poskytuje tovary či služby, dodržiavali všetky náležité zákonné povinnosti
týkajúce sa boja proti otroctvu a obchodu s ľuďmi (napr. UK Modern Slavery Act - britský zákon o modernom
otroctve). Vyžadujeme tiež, aby ste vo svojej spoločnosti i dodávateľskom reťazci zaviedli náležité kontroly a postupy
na predchádzanie modernému otroctvu a aby ste nevykonávali žiadne činnosti, v dôsledku ktorých by spoločnosť Iron
Mountain porušovala svoje vlastné požiadavky.
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BEZPEČNOSŤ A OCHRANA
ZDRAVIA PRI PRÁCI
Pre spoločnosť Iron Mountain je zdravie, bezpečnosť a ochrana jej zamestnancov mimoriadne dôležitá. Napokon,
bezpečnosť a ochrana patria k hodnotám spoločnosti. Keďže dodávatelia často pracujú priamo so zamestnancami
(alebo zákazníkmi) spoločnosti Iron Mountain, očakávame, že podniknete relevantné kroky pri overení minulosti a
kvalifikácie vašich zamestnancov. Medzi takéto kroky patrí napríklad potvrdenie kvalifikácie, kontrola výpisu z registra
trestov, posúdenie vodičských záznamov, vykonanie kontrol zdravotného stavu či overenie spôsobilosti na výkon práce.
Pri poskytovaní služieb v zariadení spoločnosti Iron Mountain môžu platiť aj ďalšie pravidlá, napríklad vykonanie analýzy
rizík pracovnej činnosti pred začatím danej práce alebo vykonaním úloh, zobrazovanie identifikačných odznakov,
meranie teploty alebo nosenie osobných ochranných prostriedkov. Ďalej môžete mať povinnosť zaznamenať sa
pri vstupe i odchode zo zariadenia alebo ísť v sprievode pracovníka spoločnosti Iron Mountain. V každom prípade
sa však dodávatelia musia zdržať akejkoľvek činnosti, ktorá sa môže považovať za nebezpečnú, ohrozujúcu alebo
obťažujúcu, a služby musia poskytovať spôsobom, ktorý je v súlade so zákonmi a predpismi týkajúcimi sa bezpečnosti
a ochrany zdravia. Spoločnosť Iron Mountain zároveň dodávateľov podporuje pri zavádzaní zrozumiteľných
disciplinárnych postupov, ktoré platia jednotne v rámci celého ich personálu.

BOJ PROTI DISKRIMINÁCII,
PODPORA ODLIŠNOSTI
A ROVNOCENNÉ PRACOVNÉ
PRÍLEŽITOSTI
V spoločnosti Iron Mountain veríme, že vďaka svojmu pevnému odhodlaniu k podpore inklúzie a rozmanitosti
sme lepšou, silnejšou spoločnosťou. Toto odhodlanie priamo ovplyvňuje našu schopnosť uspokojovať rozmanité
potreby našich zákazníkov a uspieť na trhu. Na to, aby to bolo možné dosiahnuť, rozhodnutia o zamestnávaní
nových pracovníkov robíme striktne na základe schopnosti jednotlivcov vykonávať danú prácu – nie na základe
rasy, náboženstva, etnického pôvodu, veku, pohlavia, sexuálnej orientácie, zdravotného postihnutia alebo iných
charakteristík, ktoré sa netýkajú zručností alebo kvalifikácií jednotlivca.
Spoločnosť Iron Mountain od svojich dodávateľov vyžaduje podobné záväzky: vždy konať v súlade
s antidiskriminačnými zákonmi a podnikať konkrétne kroky na podporu cieľov v oblasti inklúzie a rozmanitosti
a odstraňovania diskriminácie na pracovisku. V rámci uplatňovania týchto zásad bude spoločnosť Iron Mountain
rôznorodosť personálu dodávateľa brať do úvahy ako pozitívny znak v rámci výberového konania.
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ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
A UDRŽATEĽNOSŤ
Spoločnosť Iron Mountain sa vždy snaží podnikať udržateľným spôsobom, ktoré neškodí životnému prostrediu. Keďže
na prácu využívame veľké množstvo vozidiel a tiež aj rozsiahle nehnuteľnosti vrátane dátových centier, uvedomujeme
si, že naše podnikateľské rozhodnutia a interné praktiky majú priamy vplyv na naše komunity a životné prostredie.
Vo všeobecnosti konáme v plnom súlade s relevantnými zákonmi o životnom prostredí a stále sa snažíme zvýšiť
udržateľnosť svojho podnikania. Spoločnosť Iron Mountain bude spolupracovať len s dodávateľmi, ktorí podnikajú
v súlade s platnými zákonmi v oblasti životného prostredia a radšej si vyberáme dodávateľov, ktorí zdieľajú náš záväzok
k obchodným praktikám uvedený v našej každoročnej správe o podnikovej sociálnej zodpovednosti.

BOJ PROTI ÚPLATK ÁRSTVU
A KORUPCII
Spoločnosť Iron Mountain pôsobí v množstve rôznych krajín po celom svete, pričom sa usiluje dodržiavať príslušné
protiúplatkárske a protikorupčné právne predpisy, ako je napríklad Foreign Corrupt Practices Act (zákon USA
o zahraničných korupčných praktikách) a U.K. Bribery Act (britský protikorupčný zákon). Tieto zákony vo všeobecnosti
zakazujú poskytovanie, ponúkanie a povolenie poskytovania akýchkoľvek cenností predstaviteľom štátu alebo
súkromným osobám za účelom nevhodného získania obchodu, výhody alebo ovplyvnenia rozhodnutia.
Tento záväzok berieme veľmi vážne, pričom rovnaký záväzok žiadame od svojich dodávateľov. Dodávatelia spoločnosti
Iron Mountain sú povinní striktne dodržiavať všetky aspekty týchto (a súvisiacich) právnych predpisov vrátane predpisov
týkajúcich sa finančných výkazov, účtovníctva, lehoty uloženia záznamov a predkladania presných faktúr a výkazov o
výdavkoch.
Spoločnosť Iron Mountain získava zákazky na základe svojich produktov a služieb, nie prostredníctvom úplatkov,
láskavostí, nevhodných darov a pohostenia alebo urýchľujúcich platieb. Hoci je to vo všeobecnosti tak, pri interakciách
s predstaviteľmi vlády, vládnymi podnikmi alebo s nimi prepojenými jednotlivcami môžu platiť ďalšie povinnosti.

/07

DARY A
POZORNOSTI
Spoločnosť Iron Mountain nebude s dodávateľmi zaobchádzať osobitne kvôli
darom, pohosteniu alebo iným cennostiam, ktoré jej ponúknu. Dodávatelia nesmú
spoločnosti Iron Mountain ponúkať dary s cieľom ovplyvniť naše obchodné
rozhodnutia alebo získať výhodu pred inými dodávateľmi. Aj ak sú dary prístupné
podľa zákona a pravidiel, dodávatelia musia stále uplatňovať rozumné uvažovanie
a úsudok, keďže aj „rutinné“ obchodné zdvorilosti by mohli potenciálne prerásť do
zahanbujúcej situácie alebo vytvoriť riziko pre zúčastnené strany.
Dodávatelia by sa mali oboznámiť so Zásadami poskytovania darov, pohostenia
a dobročinných príspevkov spoločnosti Iron Mountain a nesmú ponúkať ani
prijímať dary, ktoré by ich porušovali.

POSKYTOVANIE
SLUŽIEB ŠTÁTU
Štáty celého sveta dôverujú spoločnosti Iron Mountain pri zabezpečení ich
dôležitých informácií a nenahraditeľných aktív. Hoci so všetkými zákazníkmi
spolupracujeme nanajvýš čestne, so službami pre štát sa často spájajú doplňujúce
záväzky, ktoré môžu prejsť na vás ako na nášho dôveryhodného dodávateľa.
Pri poskytovaní služieb v mene spoločnosti Iron Mountain pre federálne, štátne
alebo miestne správne orgány môžete podliehať špecifickým podmienkam
týkajúcim sa miezd, pracovného času, pracovných podmienok, cien, poskytovania
darov, lobovania, konfliktov záujmov alebo správneho zaobchádzania s
informáciami. Zároveň sa môžete stretnúť s osobitnými prevádzkovými
požiadavkami alebo obmedzeniami týkajúcimi sa kvalifikácie (alebo povolenia)
osôb poskytujúcich služby.
S povinnosťami týkajúcimi sa poskytovania služieb štátu ste povinní sa oboznámiť
a dodržiavať ich, či už sa na vás vzťahujú priamo na základe zákona, alebo
prostredníctvom zmluvy so spoločnosťou Iron Mountain.
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KONFLIKTY ZÁUJMOV
Pokiaľ priateľstvo, rodinný vzťah, finančné záujmy alebo iné podobné okolnosti zasahujú (alebo by mohli zasahovať)
do vašej schopnosti prijímať spravodlivé a čestné obchodné rozhodnutia alebo poskytovať tovar, produkty alebo služby
spoločnosti Iron Mountain, môže ísť o konflikt záujmov. Dodávatelia sú povinní o podobných záležitostiach informovať
spoločnosť Iron Mountain ešte pred vytvorením obchodného vzťahu alebo kedykoľvek potom, pokiaľ sa vyskytne nový
konflikt.

MEDZINÁRODNÉ SANKCIE
A OBCHODNÉ PREDPISY
Podnikáme v mnohých krajinách, ktoré kontrolujú import a export citlivých zariadení a údajov (napríklad počítačového
hardvéru alebo šifrovacích technológií). Existujú tiež celosvetové obmedzenia obchodovania s určitými skupinami,
jednotlivcami alebo krajinami. Striktné rešpektovanie medzinárodných sankcií a dodržiavanie obchodných predpisov
je nevyhnutné na udržanie si možnosti obchodovať na medzinárodnej úrovni a je dôležitou súčasťou riadenia sa našimi
hodnotami bezpečnosti a ochrany. Z tohto dôvodu nemôžeme spolupracovať s dodávateľmi, ktorí sa nachádzajú
na sankčných zoznamoch štátov. Ak viete, že sa na takomto zozname nachádzate, upozornite na to svojho zástupcu
spoločnosti Iron Mountain ešte pred poskytnutím tovarov alebo služieb. Tieto dôležité zákonné obmedzenia sa vzťahujú
na vás aj na vašich dodávateľov. Očakávame, že im porozumiete a budete ich dodržiavať, a vyžadujeme, aby ste o nich
podľa potreby informovali ďalšie strany.

NELEGÁLNE OBCHODOVANIE
ZASVÄTENÝCH OSÔB
Spoločnosť Iron Mountain je verejná obchodná spoločnosť s množstvom právnych povinností voči svojim akcionárom
a štátnym regulačným orgánom. Ako dodávateľovi vám môžu byť zverené informácie, ktoré zatiaľ neboli (alebo možno
nikdy nebudú) sprístupnené verejnosti. Tieto informácie by mohli mať vplyv na cenu akcií alebo hodnotenie iných
spoločností. Naše etické štandardy (a zákony) vám striktne zakazujú konať na základe týchto informácií. Neplatí to len
priamo pre vás a vašich zamestnancov, ale aj pre rodinných príslušníkov a priateľov alebo iné osoby, ktoré by mohli robiť
investičné rozhodnutia na základe týchto informácií. Ak máte k takýmto informáciám prístup, očakávame, že zachováte
ich dôvernosť a budete s nimi zaobchádzať nanajvýš starostlivo a diskrétne.
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ZÁK AZ MONOPOLOV
A SPRAVODLIVÁ
HOSPODÁRSK A SÚŤAŽ
Spoločnosť Iron Mountain sa v rámci trhu snaží byť spravodlivým konkurentom a usiluje sa dodržiavať všetky príslušné
právne predpisy týkajúce sa zákazu monopolov a spravodlivej hospodárskej súťaže. Vyhýbame sa situáciám, ktoré by čo
i len vzbudzovali dojem nevhodnosti alebo podvodu.
Pri poskytovaní služieb spoločnosti Iron Mountain od vás požadujeme dodržiavanie týchto právnych a etických noriem
– osobitne sa vyhýbajte zhromažďovaniu alebo zverejňovaniu citlivých informácií s ohľadom na hospodársku súťaž, ako
sú napríklad zoznamy zákazníkov, ceny alebo informácie o zľavách.

VYUŽÍVANIE SUBDODÁVATEĽOV
Spoločnosť Iron Mountain berie do úvahy, že v súčasnom obchodnom prostredí môžu mať dodávatelia dôvod zadávať
isté aspekty služieb iným dodávateľom. Ak sa chcete stať dodávateľom spoločnosti Iron Mountain, musíte prejsť
procesom konkurenčného obstarávania, ktorého súčasťou bude prísna náležitá starostlivosť vašej spoločnosti. Skôr
než svoje povinnosti zveríte do rúk subdodávateľov, očakáva sa od vás (na základe zákonov alebo zmluvy) venovanie
náležitej starostlivosti na rovnakej úrovni a tiež splnenie všetkých relevantných právnych a zmluvných povinností
(vrátane podmienok nesprístupňovania informácií a dôvernosti či ustanovení, ktoré sa môžu vyžadovať pri poskytovaní
služieb štátu). Ďalej nesiete zodpovednosť za monitorovanie a podporovanie dodržiavania pravidiel vašimi
subdodávateľmi na základe povinností, ktoré na nich prenesiete.
Tiež si pozorne preštudujte zmluvu so spoločnosťou Iron Mountain, aby ste zistili, či máte povinnosť zaslať jej
upozornenie alebo požiadať o povolenie pred využitím služieb subdodávateľov.

ZNAČK A A POVESŤ
Keďže ste dodávateľom spoločnosti Iron Mountain, vaša činnosť a obchodné praktiky môžu priamo ovplyvniť jednu
z najdôležitejších vecí, ktoré máme: našu povesť. Platí to hlavne, ak spolupracujete v našom mene priamo s našimi
zákazníkmi alebo na verejnosti. Práve preto by ste mali vždy konať zodpovedným a etickým spôsobom, ktorý spĺňa naše
hodnoty a Etický kódex a kódex obchodného správania.
Ak na to nemáte výslovné povolenie, nesmiete verejne hovoriť o našom obchodnom vzťahu ani robiť vyhlásenia
(v akomkoľvek médiu) v mene spoločnosti Iron Mountain. Všetky otázky zástupcov tlače (vrátane sociálnych médií)
presmerujte na zástupcu spoločnosti Iron Mountain.
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POSUDZOVANIE ÚROVNE
SÚLADU A OZNAMOVANIE
PORUŠENÍ PREDPISOV
Ako dodávateľ spoločnosti Iron Mountain máte povinnosť dodržiavať ustanovenia tohto Kódexu a podľa podmienok
auditu, ktoré môžu byť zahrnuté vo vašej zmluve, si spoločnosť Iron Mountain vyhradzuje právo overiť súlad s danými
ustanoveniami. Na to, aby sme mali istotu, vás môžeme požiadať o zodpovedanie otázok týkajúcich sa ustanovení tohto
Kódexu a poskytnutie dokumentov alebo osvedčení preukazujúcich vaše dodržiavanie predpisov.
Máte tiež povinnosť promptne nahlásiť domnelé alebo reálne porušenia Kódexu, zákona alebo iných aspektov
obchodovania so spoločnosťou Iron Mountain. Všetky oznámenia berieme mimoriadne vážne a dôkladne ich
prešetríme. So všetkými informáciami, ktoré nám poskytnete, budeme zaobchádzať diskrétne, pričom sa budeme snažiť
zachovať čo najväčšiu mieru ich dôvernosti.
Porušenia vždy nahláste svojmu zástupcovi spoločnosti Iron Mountain. Ak to nie je možné, obráťte sa na Globálnu
skupinu pre ochranu súkromia a dodržiavanie predpisov na adrese compliance@ironmountain.com alebo využite Etickú
linku spoločnosti Iron Mountain. Etickú linku prevádzkuje nezávislá spoločnosť a pokiaľ to dovoľuje zákon, môžete sa
rozhodnúť ostať v úplnej anonymite. Ak chcete podať oznámenie online alebo si preštudovať zoznam medzinárodných
telefónnych čísel Etickej linky, navštívte lokalitu www.IMEthicsLine.com. Nenahlásenie porušenia pravidiel môže viesť
k ukončeniu nášho obchodného vzťahu.

ZÁK AZ ODVETNÝCH OPATRENÍ
Spoločnosť Iron Mountain striktne zakazuje odvetné opatrenia v súvislosti s oznámením porušenia zákonných
alebo etických pravidiel v dobrej viere. Každý zamestnanec alebo manažér, ktorý sa pokúsi o odvetné konanie voči
zamestnancovi alebo dodávateľovi, ktorý ohlásil porušenie - alebo k odvetnému konaniu nabáda iných - bude čeliť
vážnym disciplinárnym postihom, až do (vrátane) možnosti straty zamestnania. Ak spoločnosť Iron Mountain zistí, že
ste sa zúčastnili na odvetných opatreniach voči niektorému z vašich zamestnancov v reakcii na oznámenie porušenia,
podnikneme kroky na ukončenie spolupráce s vami.

ŽIADNA TVORBA PRÁV
PRE TRETIE STRANY
Etický kódex dodávateľov spoločnosti Iron Mountain nevytvára nové ani dodatočné práva pre tretie strany (alebo ich
beneficientov). Platí to aj pre právo zamestnancov dodávateľa primäť spoločnosť Iron Mountain zabezpečiť dodržiavanie
pravidiel tohto Kódexu.
Kódex dopĺňa ale nenahrádza práva a povinnosti ustanovené zmluvou medzi spoločnosťou Iron Mountain a
dodávateľom.
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O SPOLOČNOSTI IRON MOUNTAIN
Spoločnosť Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM), založená v roku 1951, je globálnym lídrom v oblasti služieb uchovávania a správy informácií. Spoločnosť Iron
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digitálnu transformáciu, bezpečnú likvidáciu, ako aj dátové centrá, logistiku a uchovávanie umeleckých diel a cloudové služby, pomáhajú organizáciám znižovať náklady
a riziká, dodržiavať právne predpisy, zotaviť sa z katastrofy a umožniť digitálnejší spôsob práce. Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite www.ironmountain.com.
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