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JOHDANTO
Luottamus. Se on vaikea ansaita mutta helppo menettää. Asiakkaat, toimittajat ja osakkeenomistajat ovat luottaneet meihin jo seitsemän
vuosikymmenen ajan arvojemme ja sen tavan, jolla niitä noudatamme, ansiosta. Arvomme ohjaavat toimintaamme yhtenäisesti ja edustavat
ihanteita, joita pidämme tärkeimpinä.
Iron Mountain arvostaa vahvasti toimittajasuhteitaan, ja luotettuna Iron Mountain -palveluntarjoajana sinulla on avainrooli, jotta voimme
toimia arvojemme ja lupaustemme mukaisesti: asiakkaitamme, työntekijöitämme, osakkeenomistajiamme ja niitä yhteisöjä kohtaan, joissa
elämme ja työskentelemme.
Iron Mountainin Palveluntarjoajien menettelytapasäännöt (jotka tukevat Eettistä ja liiketoiminnallista säännöstöämme) sisältää periaatteet,
standardit ja käytännöt, joita edellytetään liiketoiminnassa kanssamme. Edellytämme, että noudata säännöstön henkeä ja kirjainta ja käytät
sitä resurssina eettisen ja laillisen palvelun tarjoamisen apuna. Huomaa, että sääntöjen rikkomista voidaan pitää Iron Mountainin kanssa
tehdyn sopimuksen rikkomisena – mikä voi johtaa liikesuhteen päättymiseen.
Jos liikesuhteemme aikana syntyy tilanne, joka saattaa vaikuttaa kykyysi tarjota meille palveluja, jotka ovat yhdenmukaisia arvojemme tai
sääntöjemme kanssa, ota yhteyttä Iron Mountain -edustajaasi tai lakiosastomme tietosuojan ja vaatimustenmukaisuuden tiimiin osoitteessa
compliance@ironmountain.com.
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IRON MOUNTAININ ARVOT
TOIMI REHELLISESTI
Olemme avoimia ja rehellisiä, ja elämme arvojemme mukaisesti joka päivä.

OMA TURVALLISUUS JA TIETOTURVA
Suojaamme itseämme ja toisiamme vahingoilta, ja suojelemme asiakkaiden tietoja ja omaisuutta aivan kuten omiamme.

TUOTA ASIAKKAALLE LISÄARVOA
Etsimme jatkuvasti keinoja paremmin palvella asiakkaitamme ja kehittää heidän liiketoimintaansa.

OTA VASTUU
Otamme henkilökohtaisen vastuun tiimimme, asiakkaidemme ja yrityksemme menestyksestä.

EDISTÄ OSALLISTUMISTA JA RYHMÄTYÖTÄ
Etsimme ja arvostamme toistemme ainutlaatuisia ideoita ja näkökohtia saavuttaaksemme parempia tuloksia.

SITOUTUMINEN ETIIKK AAN JA
SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMISEEN
Iron Mountain toimi tiukasti sitä koskevien lakien, sääntöjen ja säädösten mukaisesti – riippumatta tarjotusta palvelusta tai missä se
toimitetaan. Vaatimustenmukaisuuden varmistamista auttamaan ylläpidämme yhtenäistä etiikan ja vaatimustenmukaisuuden ohjelmaa,
jonka peruskivenä ovat eettiset ja liiketoimintasääntömme. Säännöstö ohjaa eettiseen ja säädöksiä noudattavaan toimintaan sekä tarjoaa
resursseja lisäavun saantiin ja rikkomusten ilmoittamiseen. Työsopimuksen ehtona kaikkien työntekijöiden täytyy vakuuttaa noudattavansa
säännöstöä ja muita yhtiön käytäntöjä.
Sinulta luotettavana palveluntarjoajana vaadimme lain tarkkaa noudattamista ja toimimista arvojemme ja Eettisen ja liiketoiminnallisen
säännöstömme mukaisesti. Tätä varten saatetaan edellyttää, että tarjoamasi palvelun luonteesta (ja sopimusehdoistasi) riippuen osallistut
vaatimustenmukaisuuskoulutuksiin, todistat noudattavasi tiettyjä Iron Mountain -käytäntöjä, tai noudatat erilaisia lainsäädäntöelimen
vahvistamia sääntöä ja määräyksiä.
Ennen kuin aloitat toimintasi Iron Mountainilla, ole hyvä ja tutustu eettisiin ja liiketoimintasääntöihimme, jotka löydät seuraavasta
osoitteesta: www.ironmountain.com/code.
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YKSITYISY YS JA TIETOSUOJA
Jo 70 vuotta Iron Mountain on ansainnut (ja säilyttänyt) asiakkaittemme luottamuksen suojaamalla turvallisesti tietoa ja muita resursseja.
Iron Mountain ylläpitää yksityisyyden suojaa ja tietosuojaa varmistavia suojauksia, jotka täyttävät tai ylittävät lakiin, sopimukseen tai
muuhun sitovaan velvoitteeseen (kuten alan standardeihin ja sertifiointeihin) perustuvat vaatimukset.
Kun käsittelet tietoa tai resursseja puolestamme – olipa kyse omista työntekijöistämme tai asiakkaistamme – vaadimme, että pidät ne
turvassa, luottamuksellisina ja käytät niitä vain valtuutettuihin tarkoituksiin. Tämä tarkoittaa sellaisen suojauksen tason hankkimista, joka
ei koskaan laske alle sellaisen lainsäädännön, sopimuksen tai muun sitovan määräyksen velvoitetta, joka koskee sinua.
Osana tätä sitoumusta sinua saatetaan vaatia ylläpitämään (ja todentamaan) tehokkaita fyysisiä, teknisiä ja hallinnollisia toimenpiteitä
liittyen tietojen tai muiden käsittelemiesi resurssien tietosuojaan ja turvallisuuteen. Riippuen tarjoamistasi palveluista ja puolestamme
käsittelemiesi tietojen tai resurssien luonteesta, sinua saatetaan myös vaatia osallistumaan Iron Mountainin kolmansien osapuolien riskien
arviointiin tai toimittajan tietosuojan arviointiin, mitkä auttavat määrittelemään, tarvitaanko suojaavia lisätoimenpiteitä.

EETTISET TYÖPAIK AN
K ÄYTÄNNÖT JA ORJUUDEN
VASTAINEN TOIMINTA
Iron Mountain on sitoutunut toteuttamaan arvojaan sekä eettisiä ja liiketoimintasääntöjään työpaikalla. Siten pyrimme jatkuvasti
parantamaan työntekijöidemme työoloja ja samalla täyttämään kaikki työoikeutta, työmarkkinasuhteita, palkkoja, vähennyksiä ja työtunteja
(mukaan lukien vapaaehtoinen ylityö) koskevat lailliset velvollisuudet. Iron Mountainin toimittajana odotamme sinun jakavan tämän
sitoutumisen ja kunnioittavan kaikkia näitä oikeuksia.
Riippumatta tarjottujen palveluiden muodosta tai paikasta, Iron Mountainin palveluntarjoajien on noudatettava kaikkia sovellettavia
työsuhteita ja työoloja koskevia juridisia ja muita velvollisuuksia. Toimittajien on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet
varmistaakseen, että työntekijät täyttävät lakisääteisen vähimmäisiän vaatimuksen ja että heidän palvelunsa on ehdottomasti
vapaaehtoista, mikä tarkoittaa, että siihen ei saa liittyä orjuutta tai palveluvelvollisuutta, pakkotyötä, velvoitetyötä tai ihmiskauppaa. Se on
myös korvattava kohtuullisesti ja suoritettava turvallisissa ja terveellisissä olosuhteissa.
Vaadimme, että sinä – ja kuka tahansa, joka tarjoaa sinulle tuotteita ja palveluita, – noudattaa kaikkia sovellettavia lainsäädännön
vaatimuksia liittyen orjuuden ja ihmiskaupan estämiseen (kuten Yhdistyneen kuningaskunnan nykyaikaisen orjuuden vastainen laki [U.K.
Modern Slavery Act]). Vaadimme myös, että toteutat asianmukaisia valvontatoimia ja menettelyjä yrityksessäsi ja toimitusketjussasi
estämään nykyaikaisen orjuuden, ja että et tee toimenpiteitä, jotka aiheuttaisivat Iron Mountainin vaatimustenmukaisuuden rikkoutumisen
sen omien vaatimusten suhteen.
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TERVEYS JA TURVALLISUUS
Iron Mountain on sitoutunut vahvasti työntekijöidensä terveyteen ja turvallisuuteen. Itse asiassa Oma turvallisuus ja tietoturva
ovat eräs yrityksemme arvoista. Koska palveluntarjoajat työskentelevät usein rinta rinnan Iron Mountainin työntekijöiden (tai
asiakkaidemme) kanssa, sinun täytyy suorittaa kaikki tarpeelliset toimet työntekijöittesi taustojen ja pätevyyksien tarkastamiseksi. Näihin
toimenpiteisiin voivat kuulua pätevyyksien vahvistaminen, rikostaustan selvittäminen, ajopöytäkirjan arviointi, terveystarkastusten
suorittaminen, tai työhön soveltuvuuden tarkastaminen.
Kun palveluja tarjotaan Iron Mountainin toimipisteessä, saatetaan soveltaa tiettyjä lisäsääntöjä, kuten työn riskianalyysin suorittaminen
ennen työn tai tehtävän suorittamista, henkilökortin esittäminen, lämpötilatestien suorittaminen tai henkilönsuojaimien käyttäminen. Sinua
saatetaan myös vaatia kirjaamaan itsesi sisään ja ulos tiloista tai pysymään Iron Mountainin työntekijän saattamana. Palveluntarjoajien
on kuitenkin kaikissa tapauksissa pidättäydyttävä kaikesta toiminnasta, joka voidaan katsoa vaaralliseksi, uhkaavaksi tai häiritseväksi ja
tarjottava palvelua sovellettavien työterveyttä ja työturvallisuutta koskevien lakien ja säädösten mukaisesti. Iron Mountain rohkaisee myös
palveluntarjoajia ottamaan käyttöön selkeät kurinpitomenettelyt noudatettavaksi yhteneväisesti kaikkien työntekijöidensä keskuudessa.

SYRJINNÄN ESTÄMINEN, SEK Ä
MONIMUOTOISUUDEN JA TASAARVOISTEN TYÖLLISTYMISMAHDOLLISUUKSIEN EDISTÄMINEN
Iron Mountain uskoo, että vahva sitoutumisemme osallistamiseen ja monimuotoisuuteen tekee meistä paremman, vahvemman yrityksen.
Se vaikuttaa suoraan kykyymme vastata asiakkaidemme laajoihin tarpeisiin ja menestyä markkinoilla. Tavoitteen saavuttamiseksi teemme
työhönottopäätöksiä tarkasti henkilön työssä suoriutumiskyvyn perusteella – emmekä huomioi rotua, uskontoa, etnistä alkuperää, ikää,
sukupuolta, sukupuolista suuntautumista, vammaisuutta tai muuta henkilön taitoihin tai pätevyyksiin liittymätöntä tekijää.
Iron Mountain vaatii, että sen toimittajat noudattavat vastaavia sitoumuksia: toimivat aina syrjinnän vastaisen lainsäädännön mukaisesti ja
ryhtyvät konkreettisiin toimiin edistääkseen osallistamisen ja monimuotoisuuden tavoitteita ja poistaakseen syrjinnän työpaikoilta. Näille
periaatteille omistautumisen merkiksi Iron Mountain huomioi palveluntarjoajan työntekijöiden monimuotoisuuden myönteisenä tekijänä
valintaprosessissa.
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YMPÄRISTÖ JA
KESTÄVÄ KEHITYS
Iron Mountain on sitoutunut liiketoimintaan kestävän kehityksen mukaisella tavalla ja ympäristövastuullisesti. Koska operoimme suurta
ajoneuvokalustoa ja meillä on laajoja kiinteistöomistuksia – sisältäen datakeskuksia – ymmärrämme, että liiketoimintapäätöksillämme
ja sisäisillä käytännöillämme voi olla suora vaikutus yhteisöihimme ja ympäristöön. Siksi toimimme täysin sovellettavan
ympäristölainsäädännön mukaisesti ja pyrimme jatkuvasti lisäämään toimintamme kestävän kehityksen periaatteen mukaisuutta. Iron
Mountain työskentelee vain sellaisten toimittajien kanssa, jotka toimivat sovellettavan ympäristölainsäädännön mukaisesti, ja ensisijassa
valitsemme toimittajia, jotka jakavat sitoutumisemme liiketoimintakäytäntöihin, jotka kuvaamme vuotuisessa Yrityksen sosiaalisen vastuun
raportissamme.

KORRUPTION JA
LAHJONNAN VASTUSTAMINEN
Yrityksenä, joka toimii monissa eri maissa ympäri maailmaa, Iron Mountain on sitoutunut noudattamaan sekä kirjainta että henkeä
sovellettavasta lahjonnan ja korruption vastaisesta lainsäädännöstä, kuten Yhdysvaltain ulkomaan korruptiolait ja Yhdistyneen
kuningaskunnan lahjonnan vastainen laki [U.S. Foreign Corrupt Practices Act and the U.K. Bribery Act]. Nämä lait kieltävät yleisesti ottaen
antamasta, tarjoamasta antaa tai valtuuttamasta muita antamaan mitään arvokasta valtion viranomaiselle tai yksityiselle osapuolelle
tarkoituksena saada epärehellisesti kauppoja, saavuttaa etusijaa tai vaikuttaa päätökseen.
Otamme tämän velvoitteen hyvin vakavasti – ja vaadimme samaa sitoutumista palveluntarjoajiltamme. Iron Mountainin palveluntarjoajien
on noudatettava tiukasti kaikkia näitä (ja niihin liittyviä) lakeja – mukaan lukien finanssialan raportointia, kirjanpitoa, tietojen säilyttämistä
ja oikeellisten laskujen ja kululaskujen laatimista koskevat lait.
Iron Mountain tekee kauppoja tuotteidensa ja palveluidensa ansioilla – ei lahjuksilla, epäasiallisilla lahjoilla tai viihdepalveluilla taikka
välityspalkkioilla. Tämä pitää paikkansa yleisesti, mutta lisävelvoitteita saattaa olla voimassa, kun toimitaan valtion viranomaisten, valtion
liiketoiminnan tai näihin liittyvien henkilöiden kanssa.
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LAHJAT JA
VIIHDYTYS
Iron Mountain ei koskaan huomioi muita ennen palveluntarjoajaa tämän tarjoamien
lahjojen, viihdytyksen tai muun arvokkaan takia. Palveluntarjoajat eivät saa tarjota lahjoja
Iron Mountainille yrityksenään vaikuttaa liiketoiminnallisiin päätöksiimme tai saada etua
muihin palveluntarjoajiin nähden. Vaikka lahjat olisivat sallittuja lain ja käytäntöjen mukaan,
palveluntarjoajien tulee silti toimia huolellisesti ja harkintakykyisesti, koska liiketoiminnassa
”tavanomaisetkin” huomionosoitukset voivat aiheuttaa kiusallisia tilanteita tai riskejä niiden
kanssa tekemisissä oleville.
Toimittajien on tutustuttava Iron Mountainin lahjoja, vieraanvaraisuutta ja hyväntekeväisyyttä
koskeviin käytäntöihin, eivätkä he saa tarjota tai hyväksyä lahjoja, jotka rikkovat niitä.

PALVELUJEN
TUOTTAMINEN
VALTIOLLE
Hallitukset ympäri maailman luottavat siihen, että Iron Mountain suojaa niiden tärkeitä tietoja
ja korvaamattomia resursseja. Vaikka toimimme erittäin rehellisesti kaikkien asiakkaidemme
kanssa, palveluihin valtion viranomaisille liittyy usein lisävelvollisuuksia – jotka saatetaan
edelleen kohdistaa sinuun meidän luotettuna palveluntarjoajanamme.
Tarjottaessa palveluita Iron Mountainin puolesta liittovaltion, valtion tai paikallisille
viranomaisille, saattaa sinuun kohdistua erityisiä palkkoihin, työtunteihin, työoloihin,
hinnoitteluun, lahjoihin, edunvalvontaan, eturistiriitoihin tai tietojen asianmukaiseen käsittelyyn
kohdistuvia vaatimuksia. Lisäksi voi olla ainutlaatuisia toiminnallisia vaatimuksia tai rajoituksia
koskien sitä, ketkä henkilöt ovat päteviä (tai luvansaaneita) palvelun tuottamiseen.
Vastuullasi on ymmärtää viranomaisille palvelun tarjoamiseen liittyvät säädösten
noudattamisvelvollisuudet ja toimia niiden mukaisesti – riippumatta kohdistuvatko ne sinuun
suoraan lain nojalla vai johtuen sopimuksestasi Iron Mountainin kanssa.
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ETURISTIRIIDAT
Kun ystävyys, perhesuhteet, taloudelliset edut tai muut vastaavat olosuhteet häiritsevät (tai voivat mahdollisesti häiritä) kykyäsi tehdä
rehellisiä ja oikeudenmukaisia liiketoimintapäätöksiä tai tarjota tuotteita tai palveluita Iron Mountainille, voi olla olemassa eturistiriita.
Palveluntarjoajien tulee kertoa sellaisista huolenaiheista (tai mahdollisista huolista) Iron Mountainille ennen liikesuhteen alkamista tai
milloin tahansa sen jälkeen, jos uusi eturistiriita ilmenee.

K ANSAINVÄLISET SANKTIOT
JA K AUPPASÄÄNNÖT
Toimimme monissa maissa, joissa on käytössä arkaluonteisten laitteiden ja tietojen (kuten tietokonelaitteistot ja salaustekniikat) tuonnin
ja viennin valvonta. On myös olemassa globaaleja rajoituksia liiketoiminnan harjoittamisesta tiettyjen nimettyjen ryhmien, henkilöiden
ja maiden kanssa. Kansainvälisten pakotteiden ja kaupankäynnin määräysten tiukka noudattaminen on ratkaisevan tärkeää kyvyllemme
ylläpitää liiketoimintaa kansainvälisesti, ja se on tärkeä tapa toteuttaa omia turvallisuuteen liittyviä arvojamme. Tästä syystä
emme voi toimia sellaisten toimittajien kanssa, jotka ovat hallituksen pakotteiden kohteina. Jos tiedät olevasi sellaisessa luettelossa,
ilmoita siitä Iron Mountain -edustajallesi ennen kuin toimitat meille tavaroita tai palveluja. Samalla kun nämä tärkeät lainsäädännölliset
määräykset koskevat sinua, ne koskevat myös toimittajiasi, ja vaadimme, että ymmärrät ja noudatat velvoitteitasi ja välität ne eteenpäin
aina tarvittaessa.

SISÄPIIRIK AUPAT
Iron Mountain on julkisesti noteerattu yhtiö, jota koskevat useat lailliset velvollisuudet osakkeenomistajilleen ja valtion viranomaisille.
Palveluntarjoajana saatat saada hallintaasi tietoja, joita ei ole vielä (tai joita ei koskaan voida) paljastaa yleisölle. Nämä tiedot voisivat
vaikuttaa osakkeemme arvoon tai muiden yhtiöiden arvonmuodostukseen. Eettiset standardimme (ja laki) kieltävät ehdottomasti sinua
hyödyntämästä sellaista tietoa itse. Tämä koskee paitsi sinua ja työntekijöitäsi suoraan, myös teidän perheitänne, ystäviänne ja muita
jotka saattaisivat tehdä sijoituspäätöksiä tietojen perusteella. Jos saatavillasi on mainittuja tietoja, sinulta odotetaan niiden pitämistä
luottamuksellisena ja niiden käsittelyä erityisen huolellisesti ja harkitsevasti.
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KILPAILUNVAPAUS JA
REILU KILPAILU
Iron Mountain on sitoutunut reiluun kilpailuun markkinoilla ja noudattamaan kaikkia kilpailunvapautta, trustien kieltoja ja reilua kilpailua
koskevia lakeja. Pyrimme aktiivisesti välttämään tilanteita, joista voisivat edes näyttää epäasialliselta toiminnalta tai huijaukselta.
Iron Mountainille palveluja tarjotessasi vaadimme sinua noudattamaan näitä juridisia ja eettisiä standardeja – ja erityisesti välttämään
kilpailun kannalta arkaluontoisten tietojen kuten asiakaslistojen tai hinnoittelu- ja alennustietojen keräämistä ja luovuttamista.

ALIHANKKIJOIDEN K ÄYTTÖ
Iron Mountain ymmärtää, että nykyisessä liiketoimintaympäristössä voi palveluntarjoajalle olla tarkoituksenmukaista tuottaa joitain osia
tarjoamastaan palvelusta alihankintana. Tullaksesi Iron Mountain -toimittajaksi, sinun on läpäistävä hankintaprosessikilpailutus, joka
sisältää yrityksesi tarkan huolellisuusvaatimuksen. Joten ennen kuin delegoit velvollisuuksia alihankkijoille, sinun odotetaan asettavan (ja
saatetaan lainsäädännön tai sopimuksen mukaisesti vaatia asettamaan) vastaavia huolellisuusvaatimuksia niille ja ohjata alaspäin kaikki
lainsäädännölliset ja sopimukseen perustuvat velvoitteet (sisältäen vaitiolo- ja luottamuksellisuusehdot, tai määräykset, joita vaaditaan
tarjottaessa palveluja valtion viranomaisille). Olet sen jälkeen vastuussa alihankkijoittesi valvomisesta ja että he toimeenpanevat heille
siirtämäsi velvollisuudet.
Varmista myös, että tarkastat sopimuksestasi, oletko velvollinen ilmoittamaan Iron Mountainille alihankinnasta tai saamaan Iron Mountainin
suostumuksen siihen.

TUOTEMERKKI JA MAINE
Iron Mountainin toimittajana toimintasi ja liiketoimintakäytäntösi voivat vaikuttaa suoraan yhteen tärkeimmistä resursseistamme:
maineeseemme. Se on erityisen olennaista, kun olet suoraan yhteydessä asiakkaisiimme tai yleisöön. Tästä syystä sinun on aina
käyttäydyttävä vastuullisesti ja eettisesti tavalla, joka on sopusoinnussa arvojemme sekä eettisten ja liiketoimintasääntöjemme kanssa.
Ellet ole erityisesti saanut siihen lupaa, et saa julkisesti mainita liikesuhdettasi Iron Mountainin kanssa tai antaa lausuntoja (missään
mediassa) Iron Mountainin edustajana. Kaikki lehdistön (sosiaalinen media mukaan luettuna) tekemät tiedustelut tulee ohjata Iron Mountain
-edustajallesi.
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VAATIMUSTENMUK AISUUDEN
ARVIOINTI JA RIKKOMUKSISTA
ILMOITTAMINEN
Iron Mountainin toimittajana on sinun velvollisuutesi noudattaa näiden sääntöjen määräyksiä, ja Iron Mountain pidättää oikeuden tarkistaa
vaatimustenmukaisuus niiden tarkastusehtojen mukaisesti, joita voi olla esitetty sopimuksessasi. Vakuuksien tarjoamiseksi voimme
pyytää sinua vastaamaan tämän säännöstön määräyksiä koskeviin kysymyksiin ja toimittamaan asiakirjoja tai todistuksia, jotka tukevat
vaatimustenmukaisuuttasi.
Velvollisuutesi on myös ilmoittaa viipymättä epäilyistä tai todellisista tämän säännöstön, lainsäädännön tai muiden liiketoimintasi osaalueiden rikkomuksista Iron Mountainin suhteen. Kaikki ilmoitukset otetaan vakavasti ja tutkitaan huolellisesti. Kaikkia antamiasi tietoja
käsitellään hienovaraisesti ja pidetään niin luottamuksellisena kuin mahdollista.
Sinua kehotetaan ilmoittamaan rikkomuksista Iron Mountainin edustajallesi. Kun tämä ei ole mahdollista tai asianmukaista, ole hyvä ja ota
yhteyttä yleiseen tietosuojan ja vaatimustenmukaisuuden tiimiin osoitteessa compliance@ironmountain.com, tai Iron Mountainin eettiseen
neuvontaan. Neuvontapalvelua ylläpitää ulkopuolinen yritys, ja ilmoitus on mahdollista tehdä täysin nimettömästi lain niin salliessa.
Jos haluat tehdä ilmoituksen verkossa tai nähdä luettelon kansainvälisistä puhelinnumeroista, käy osoitteessa www.IMEthicsLine.com.
Rikkomusten ilmoittamatta jättäminen voi johtaa liikesuhteemme katkaisemiseen.

EI KOSTOTOIMIA
Iron Mountainilla on käytäntö, jossa kielletään ehdottomasti kostotoimet hyvässä uskossa tehdyistä lain ja eettisten normien
rikkomusten ilmoituksista. Jokainen työntekijä tai toimihenkilö, joka kostaa, yrittää kostaa tai rohkaisee muita kostamaan työntekijälle tai
palveluntarjoajalle rikkomuksen ilmoittamisesta, joutuu vakavan kurinpidollisen toimen kohteeksi, mukaan lukien mahdollinen erottaminen.
Iron Mountain tulee päättämään palveluntarjoajan liikesuhteen kanssasi, jos havaitsemme sinun osallistuneen kostotoimeen työntekijääsi
kohtaan hänen ilmoittamansa rikkomuksen johdosta.

EI KOLMANSIEN OSAPUOLTEN
OIKEUKSIEN LUONTIA
Iron Mountainin Palveluntarjoajien menettelytapasäännöt eivät luo kolmansille osapuolille (tai heidän edunsaajilleen) uusia tai
lisäoikeuksia. Näihin sisältyy palveluntarjoajan työntekijöiden oikeus saada Iron Mountain toimeenpanemaan mikä tahansa tämän
säännöstön kohta.
Tämä säännöstö lisää, mutta ei korvaa, Iron Mountainin ja palveluntarjoajan välisessä sopimuksessa luotuja oikeuksia ja velvollisuuksia.
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TIETOJA IRON MOUNTAINISTA
Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM), perustettu vuonna 1951, on maailman johtava tietojen varastointi- ja hallinnointipalvelujen tuottaja. Iron Mountainiin luottaa yli 220 000 järjestöä
kautta maailman, ja meillä on yli 50 maassa sijaitsevien 1 400 kiinteistöjen verkosto, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on lähes 85 miljoonaa neliömetriä. Iron Mountain varastoi ja suojelee
miljardeja tieto-omaisuuksia, mukaan luettuina tärkeät liiketoimintatiedot, erittäin arkaluontoiset tiedot sekä kulttuuri- ja historialliset esineet. Tarjoamalla turvallisen varastoinnin, tietojen
hallinnoinnin, digitoinnin ja turvallisen tuhoamisen ratkaisuja sekä tietokeskuksia, taiteen säilytys- ja kuljetuspalveluja ja pilvipalveluja Iron Mountain auttaa järjestöjä alentamaan kulujaan
ja vähentämään riskejään, palautumaan katastrofien jälkeen sekä mahdollistaa digitaalisemman työskentelytavan. Lisätietoja on saatavissa osoitteesta www.ironmountain.com.
© 2021 Iron Mountain Incorporated. Kaikki oikeudet pidätetään. Iron Mountain ja sen liikemerkki ovat Iron Mountain Incorporatedin rekisteröityjä tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Kaikki muut tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.
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