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Μήνυμα από τον Bill Meaney, Διευθύνοντα Σύμβουλο

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Εμπιστοσύνη. Δύσκολα κερδίζεται, εύκολα χάνεται. Για σχεδόν επτά δεκαετίες τώρα, οι Αξίες μας και ο τρόπος με τον οποίο τις εφαρμόζουμε στην 
πράξη είναι ο λόγος που μας εμπιστεύονται οι πελάτες, οι συνεργάτες και οι μέτοχοί μας. Οι Αξίες μας καθορίζουν με συνέπεια τη συμπεριφορά μας και 
αντιπροσωπεύουν τα ιδανικά που θεωρούμε πιο σημαντικά.

Ακεραιότητα, Ασφάλεια και προστασία, Προσφορά πλεονεκτημάτων στους πελάτες, Ευθύνη και Προώθηση ομαδικής εργασίας 
χωρίς αποκλεισμούς.

Αυτός ο Κώδικας αφορά το πώς εφαρμόζουμε αυτές τις Αξίες.

Μας δίνει αυτοπεποίθηση, ειδικά για τη λήψη αποφάσεων νομικού και δεοντολογικού περιεχομένου. Μας βοηθάει να συμμορφωνόμαστε με τους 
νόμους, τους κανόνες και τους κανονισμούς που επηρεάζουν τις δραστηριότητές μας. Καθοδηγεί τις επιλογές μας, ακόμα και υπό δύσκολες συνθήκες.

Διαβάστε προσεκτικά αυτό το έγγραφο, ώστε να μπορέσετε να κατανοήσετε και να τηρείτε τις πολιτικές και τις Αξίες μας κατά την εργασία σας και να 
συμβάλλετε στην ενίσχυση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ως μέλη της Iron Mountain.

Να θυμάστε ότι η εμπιστοσύνη ξεκινάει με εσάς. Μιλήστε!

Δεν θα πρέπει να εφησυχάζουμε ποτέ σχετικά με τον Κώδικα και όσα αντιπροσωπεύει. Έτσι, αν πιστεύετε ότι κάποιος δεν εφαρμόζει τον Κώδικα 
ή τις Αξίες μας, μιλήστε σε κάποιον. Και να ξέρετε ότι δεν θα ανεχτούμε ποτέ να υπάρξουν αντίποινα ενάντια σε οποιονδήποτε αναφέρει έναν 
προβληματισμό.

Η επιτυχία μας και η φήμη μας βασίζονται στην τήρηση του Κώδικά μας. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανώτατων στελεχών, θέλω να 
σας ευχαριστήσω για την αφοσίωση στις Αξίες μας και για την προστασία όσων έχουν σημασία. 

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Bill Meaney
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–Bill Meaney, CEO

ΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ 
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, ΠΑΝΤΟΥ 
ΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΜΕ.
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ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΜΑΣ

Σεβασμός και προστασία των συναδέλφων
Εκτίμηση της διαφορετικότητας χωρίς αποκλεισμούς
Ζώντας με ασφάλεια 24/7
Χρησιμοποιώντας την Τεχνολογία και τα Πληροφοριακά Συστήματα υπεύθυνα και με ασφάλεια
Διασφάλιση των εμπιστευτικών πληροφοριών και της πνευματικής ιδιοκτησίας μας
Προστασία των πιο πολύτιμων περιουσιακών στοιχείων μας
Αποτελεσματική και υπεύθυνη χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης
Πωλήσεις και Μάρκετινγκ με Ακεραιότητα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Σεβασμός του ιδιωτικού απορρήτου
Προστασία του περιβάλλοντος και συμβολή στις κοινότητές μας
Σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων και αποτροπή της σύγχρονης δουλείας
Επιλογή των σωστών συνεργατών
Προστασία της επωνυμίας και της φήμης μας
Πολιτικές πεποιθήσεις εντός και εκτός χώρου εργασίας
Απαγόρευση αθέμιτης χρήσης εμπιστευτικών πληροφοριών

Η ΓΡΑΜΜΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ IRON MOUNTAIN 

Η γραμμή δεοντολογίας της Iron Mountain
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Μήνυμα από τον Bill Meaney, Διευθύνοντα Σύμβουλο
Οι αξίες μας

ΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΗΜΑΣΙΑ

Μιλήστε!
Οι ευθύνες μας στο πλαίσιο του Κώδικα

ΕΝΕΡΓΩΝΤΑΣ ΜΕ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Σκληρός αλλά δίκαιος ανταγωνισμός
Συγκέντρωση πληροφοριών περί ανταγωνισμού
Αποφυγή Σύγκρουσης Συμφερόντων
Διαχείριση και γνωστοποίηση ακριβών οικονομικών αρχείων
Τήρηση διεθνών κυρώσεων και κανονισμών εμπορίου
Πρόληψη Δωροδοκίας και Διαφθοράς
Κατάλληλη Ανταλλαγή Δώρων και Φιλοξενία



ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
Είμαστε ανοιχτοί και ειλικρινείς και προασπίζουμε καθημερινά τις αξίες μας.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Προφυλάσσουμε τους εαυτούς μας και τους συναδέλφους μας από οποιονδήποτε κίνδυνο 
και προστατεύουμε τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών μας σαν να ήταν δικά μας. 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ
Αναζητούμε συνεχώς τρόπους για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας και τη 
βελτίωση της επιχείρησής τους.

ΕΥΘΥΝΗ
Αναλαμβάνουμε προσωπική ευθύνη για την επιτυχία των ομάδων μας, των πελατών μας 
και της εταιρείας μας.

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ
Αναζητούμε και εκτιμούμε τις ξεχωριστές ιδέες και τη διαφορετική αντίληψη κάθε ατόμου για να 
επιτυγχάνουμε καλύτερα αποτελέσματα.
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ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ
 ορίζουν το ποιοι είμαστε. Καθοδηγούν τις ενέργειές μας ως μέλη της Iron Mountain. 

Η ΦΗΜΗ ΜΑΣ
ως εταιρεία που έχει ως βάση της την ηθική, μάς βοηθάει το να προσλαμβάνουμε και να εξελίσσουμε 
τους καλύτερους ανθρώπους, να καλλιεργούμε την εμπιστοσύνη με όσους ερχόμαστε σε επαφή και 
να ανοίγουμε πόρτες σε νέες αγορές.

Αν και ο Κώδικας περιλαμβάνει προβλέψεις για πολλά από τα θέματα που μπορεί να αντιμετωπίσουμε 
ως μέλη της Iron Mountain, η αλήθεια είναι ότι κανένα έγγραφο δεν μπορεί να καλύψει τα πάντα. Αν 
η απάντηση που ψάχνετε δεν υπάρχει στον Κώδικα ή αν θέλετε πρόσθετες πληροφορίες για κάποιο 
θέμα του Κώδικα, μπορείτε:

 • Να μιλήσετε με τον διευθυντή σας
 • Να διαβάσετε τις σχετικές πολιτικές
 • Να επικοινωνήσετε με το Global Privacy and Compliance Team
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ΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΞΙΕΣ 
ΜΑΣ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ 
ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ 
ΣΗΜΑΣΙΑ



14 Μιλήστε!
16 Οι ευθύνες μας στο πλαίσιο του Κώδικα
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ΟΛΟΙ  
ΕΧΟΥΝ  
ΦΩΝΗ ΣΤΗΝ  
IRON MOUNTAIN
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Τι γίνεται αφού αναφέρετε ένα περιστατικό ανάρμοστης συμπεριφοράς;
Όλες οι αναφορές για ανάρμοστη συμπεριφορά ερευνώνται άμεσα, σε βάθος και αντικειμενικά. Η αναφορά σας θα παραμείνει  
εμπιστευτική, στον μέγιστο δυνατό βαθμό.

Αν μια διερεύνηση σχετίζεται με πιθανή εγκληματική δραστηριότητα, θα εμπλέξουμε όλους τους αρμόδιους φορείς επιβολής  
του νόμου και θα υποστηρίξουμε πλήρως τη νομική διαδικασία.

Όταν ολοκληρωθεί η διερεύνηση, θα προβούμε στις απαραίτητες πειθαρχικές ενέργειες και θα κάνουμε τις αναγκαίες αλλαγές  
για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα συμβεί ξανά. Επίσης, θα σας ενημερώσουμε για την έκβαση της αναφοράς σας.

Η υποβολή αναφορών γίνεται με ασφάλεια στην Iron Mountain
Η Iron Mountain δεν επιδεικνύει καμία ανοχή σε συμπεριφορά που χαρακτηρίζεται ως αντίποινα. Πρόκειται για μία από τις χειρότερες μορφές 
ανάρμοστης συμπεριφοράς.

Τα αντίποινα μπορούν να έχουν πολλές μορφές, όπως:
 • Παρενόχληση ή απειλές
 • Υποβιβασμός ή απόλυση
 • Μείωση ωρών ή ευκαιριών για υπερωρίες
 • Μη αιτιολογημένες αρνητικές αξιολογήσεις επιδόσεων
 • Υπονόμευση από μέλη της διοίκησης ή αποφυγή από συναδέλφους

Οποιαδήποτε μορφή αντιποίνων σε βάρος οποιουδήποτε ατόμου που καταγγέλλει καλόπιστα έναν προβληματισμό θα επιφέρει σοβαρές 
συνέπειες ή ακόμη και λήξη της απασχόλησης.

Ενώ η εταιρεία θα παρακολουθεί για περιστατικά αντιποίνων και θα προσπαθεί να τα αποτρέψει, να θυμάστε ότι είναι καθήκον κάθε 
συναδέλφου να τα αναφέρει αν τα δει.
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ΜΙΛΗΣΤΕ!

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ:

– Στον διευθυντή σας ή τον προϊστάμενό σας
– Στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
– Στην Ομάδα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Κανονιστικής Συμμόρφωσης
– Στο Τμήμα Παγκόσμιας Ασφάλειας, Κινδύνου και Προστασίας
– Στον Γενικό Σύμβουλο της Iron Mountain
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Αν έχετε αμφιβολίες για κάποια κατάσταση ή πιστεύετε ότι κάποιος κάνει κάτι λάθος, είναι καθήκον σας ως μέλος της Iron Mountain να 
μιλήσετε. 

Αναφέροντας έναν προβληματισμό, η εταιρεία είναι σε θέση να διερευνήσει και να χειριστεί το πρόβλημα έτσι ώστε να μην συμβεί ξανά.

Τι είναι η Γραμμή Δεοντολογίας;
Η Γραμμή Δεοντολογίας της Iron Mountain σας επιτρέπει να αναφέρετε τους προβληματισμούς σας εμπιστευτικά και (όπου αυτό 
επιτρέπεται από τη νομοθεσία) ανώνυμα. Οι αναφορές λαμβάνονται από μια ανεξάρτητη εταιρεία και κατόπιν στέλνονται στην Iron 
Mountain για αξιολόγηση, διερεύνηση και υλοποίηση των κατάλληλων ενεργειών.

Η Γραμμή Δεοντολογίας είναι πάντοτε διαθέσιμη. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.IMEthicsLine.com ή δείτε στο πίσω μέρος του 
Κώδικα για να βρείτε τον τηλεφωνικό αριθμό για την περιοχή σας.



Οι επιχειρηματικοί εταίροι που συνεργάζονται μαζί μας ή εργάζονται για λογαριασμό μας, όπως προμηθευτές, πάροχοι, εργολάβοι, σύμβουλοι, 
προσωρινό προσωπικό, έκτακτοι εργαζόμενοι και άλλοι, πρέπει να συμμορφώνονται με τις αρχές που ορίζονται στον Κώδικα Δεοντολογίας 
Προμηθευτών και να τηρούν τα ίδια υψηλά πρότυπα επιχειρηματικής συμπεριφοράς.

Όλοι οι συνάδελφοι στην Iron Mountain, σε κάθε επίπεδο της εταιρείας μας, έχουν την 
ευθύνη να:
 • Ζουν με τις αξίες μας
 • Ακολουθούν τον Κώδικα, τις πολιτικές, τις διαδικασίες μας και τη νομοθεσία
 • Μιλούν αν εντοπίσουν ανάρμοστη συμπεριφορά
 • Ολοκληρώνουν έγκαιρα τις εκπαιδεύσεις σε θέματα συμμόρφωσης
 • Μας βοηθούν όταν διερευνούμε ανάρμοστες συμπεριφορές
 • Ρωτούν όταν δεν ξέρουν τι πρέπει να κάνουν

Οι Διευθυντές και οι Υπεύθυνοι έχουν πρόσθετες ευθύνες, να:
 • Συζητούν για τον Κώδικα και τις Αξίες μας κατά τις συναντήσεις των ομάδων και τις αξιολογήσεις απόδοσης
 • Ανταμείβουν συμπεριφορές δεοντολογικής ηγεσίας
 • Μιλούν στις ομάδες τους σχετικά με το πώς συνδέονται αυτές οι συμπεριφορές με την επιτυχία μας
 • Κάνουν τους ανθρώπους να αισθάνονται άνετα για να κάνουν ερωτήσεις και να αναφέρουν προβληματισμούς
 • Καθοδηγούν τους ανθρώπους σχετικά με τους τρόπους αναφοράς περιστατικών ανάρμοστης συμπεριφοράς
 • Πείσουν ότι δεν πρόκειται να ανεχτούμε περιστατικά αντιποίνων
 • Βεβαιωθούν ότι οι συνεργάτες μας (όπως σύμβουλοι ή προσωρινό προσωπικό) επίσης δρουν σύμφωνα με τις Αξίες μας

Απαλλαγές
Σε σπάνιες περιστάσεις, ο Γενικός Σύμβουλος ενδέχεται να εγκρίνει μια δήλωση απαλλαγής. Τέτοιες δηλώσεις απαλλαγής θα μελετώνται 
προσεκτικά υπό το πρίσμα των Αξιών μας και θα κοινοποιούνται όπως απαιτείται από τη νομοθεσία.
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Ποιος πρέπει να τηρεί τον Κώδικα Δεοντολογίας;
Κάθε άτομο που εκτελεί δραστηριότητες για την Iron Mountain πρέπει να τηρεί τον Κώδικα, όπως υπάλληλοι, στελέχη, εκπρόσωποι 
και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Κώδικας ισχύει για όλες τις επιχειρηματικές μονάδες, τα νομικά πρόσωπα, τις ελεγχόμενες 
κοινοπραξίες, τις θυγατρικές και συνεταιρισμούς της Iron Mountain σε όλο τον κόσμο. Δεν υπάρχουν εξαιρέσεις. Σε περιπτώσεις κατά τις 
οποίες μια πολιτική ή ένα τοπικό πρότυπο διαφέρει από τον Κώδικα, θα ισχύει το πιο αυστηρό πρότυπο.

ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ 
ΜΑΣ ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 
ΚΩΔΙΚΑ
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ΕΝΕΡΓΩΝΤΑΣ  
ΜΕ  
ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ



22 Σκληρός αλλά δίκαιος ανταγωνισμός
24 Συγκέντρωση πληροφοριών περί ανταγωνισμού
26 Αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων
28 Διαχείριση και γνωστοποίηση ακριβών οικονομικών αρχείων
30 Τήρηση διεθνών κυρώσεων και κανονισμών εμπορίου
32 Πρόληψη δωροδοκίας και διαφθοράς
34 Κατάλληλη ανταλλαγή δώρων και φιλοξενία
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Η IRON  
MOUNTAIN  
ΚΕΡΔΙΖΕΙ  
ΣΤΙΣ ΑΞΙΕΣ
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Πώς είμαστε υπόλογοι
Η νομοθεσία περί δίκαιου ανταγωνισμού διαφέρει από χώρα σε χώρα, αλλά οι παρακάτω αρχές είναι σταθερές:
- Αποφυγή επίσημων ή ανεπίσημων συμφωνιών με ανταγωνιστές για:
  • Χρέωση μιας ορισμένης τιμής για μια υπηρεσία (καθορισμός τιμών) 
  • Καθοδήγηση μιας διαδικασίας υποβολής προσφορών (νόθευση διαγωνισμών) 
  • Διαχωρισμός αγορών κατά γεωγραφική περιοχή ή πελάτη (κατανομή της αγοράς) 
- Αποφυγή υποτιμητικών σχολίων για τους ανταγωνιστές μας ή τις υπηρεσίες τους
- Να κάνουμε μόνο ειλικρινείς, ακριβείς και χωρίς υπερβολές ισχυρισμούς σχετικά με τις δικές μας υπηρεσίες
- Ποτέ να μην παρεμβαίνουμε κακόβουλα με τις υφιστάμενες συμβάσεις των πελατών μας

Τι πρέπει να κάνουμε αν ένας ανταγωνιστής συζητάει για μια ανάρμοστη διευθέτηση:
– Μιλήστε. Εκφράστε τον προβληματισμό σας και ζητήστε να σταματήσει η συζήτηση γύρω από το συγκεκριμένο θέμα. 
– Αν η συζήτηση συνεχίζεται, αποχωρήστε ή κλείστε το τηλέφωνο. Αποχωρήστε από τη συνάντηση ή τερματίστε την κλήση, αμέσως.  
– Φροντίστε να καταγραφεί τόσο η άρνησή σας όσο και η αποχώρησή σας. Κρατήστε μια σημείωση για το συμβάν. Αν τηρούνται  
 πρακτικά της συνάντησης ή της κλήσης, βεβαιωθείτε ότι η αποχώρησή σας έχει καταγραφεί.  
–  Προωθήστε το θέμα στην Ομάδα προστασίας προσωπικών δεδομένων και κανονιστικής συμμόρφωσης. Ενημερώστε αμέσως τον  
 προϊστάμενό σας και ένα μέλος της Ομάδας προστασίας προσωπικών δεδομένων και κανονιστικής συμμόρφωσης.

  Ανακαλύψτε περισσότερα:
Αν έχετε ερωτήσεις για θέματα σχετικά με τη αντιμονοπωλιακή νομοθεσία ή τον ανταγωνισμό, μιλήστε με τον διευθυντή  
σας ή με την Ομάδα προστασίας προσωπικών δεδομένων και κανονιστικής συμμόρφωσης και διαβάστε την πολιτική μας  
περί αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας και δίκαιου ανταγωνισμού. Επίσης, ανατρέξτε στις παρακάτω ενότητες του Κώδικα:  
“Συγκέντρωση πληροφοριών περί ανταγωνισμού” και “Πωλήσεις και μάρκετινγκ με Ακεραιότητα.”
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Η Iron Mountain πιστεύει ότι μια ελεύθερη και ανταγωνιστική αγορά μας προσφέρει την καλύτερη ευκαιρία επιτυχίας. Αναγνωρίζουμε ότι ακόμα και η 
παραμικρή υπόνοια αδικίας ή απάτης στις πρακτικές ανταγωνισμού που εφαρμόζουμε μπορεί να θέσει την επιτυχία μας σε άμεσο κίνδυνο. Με την παροχή 
αξίας και παρέχοντας το καλύτερο στην κατηγορία των υπηρεσιών, θα ξεπεράσουμε τον ανταγωνισμό και θα δημιουργήσουμε μακροχρόνια εμπιστοσύνη με 
τους πελάτες μας. 

ΣΚΛΗΡΟΣ 
ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΟΣ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
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“Κατάλληλες πηγές” πληροφοριών ανταγωνισμού θα μπορούσαν να είναι οι 
εξής:
– Δημόσιοι ιστότοποι και μέσα κοινωνικής δικτύωσης
– Άρθρα ειδησεογραφικού περιεχομένου και συνεντεύξεις
– Ελεύθερα προσβάσιμες οικονομικές αναφορές και δηλώσεις στοιχείων
– Σχόλια πελατών
– Online αξιολογήσεις
– Κλαδικά περιοδικά του εμπορίου
– Πληροφορίες που διανέμονται σε εμπορικές εκθέσεις και συνέδρια
– Κρατικά αρχεία

Συμβουλευτείτε την Ομάδα προστασίας προσωπικών δεδομένων και 
κανονιστικής συμμόρφωσης αν προκύψει οποιαδήποτε από τις παρακάτω 
περιστάσεις:
– Τυχαία εύρεση εγγράφων, όπως email που στάλθηκαν κατά λάθος στην Iron Mountain
– Εμπιστευτικά έγγραφα ανταγωνιστών από οποιαδήποτε προέλευση, στα οποία μπορεί να περιλαμβάνονται:
   • Συμβάσεις ή συμφωνητικά τιμολόγησης
   • Έγγραφα στρατηγικής
   • Προσφορές ή προτάσεις για άλλους πελάτες
  • Οποιαδήποτε έγγραφα με τη σήμανση “Απόρρητο”, “Εμπιστευτικό” ή “Ιδιόκτητες πληροφορίες”
– Πληροφορίες που προέρχονται από παραβίαση δεδομένων ή άλλη εγκληματική δραστηριότητα

  Ανακαλύψτε περισσότερα:
Αν έχετε ερωτήσεις για θέματα σχετικά με τους κατάλληλους τρόπους συγκέντρωσης ή χρήσης πληροφοριών περί του 
ανταγωνισμού, μιλήστε με τον διευθυντή σας και διαβάστε την πολιτική μας περί αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας και δίκαιου 
ανταγωνισμού.
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“ Δεν μπορούμε να ρίξουμε αλλού 
την ευθύνη για μη δεοντολογικές 
ή παράνομες δραστηριότητες 
συγκέντρωσης πληροφοριών περί 
του ανταγωνισμού.”

Iron Mountain: 
Οδηγίες για τις πληροφορίες περί 
ανταγωνισμού

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η παρακολούθηση των εξελίξεων στον κλάδο και η κατανόηση του τοπίου που διαμορφώνεται όσον αφορά τον ανταγωνισμό μας επιτρέπει να βελτιώνουμε 
τις λύσεις μας και να ανταγωνιζόμαστε πιο αποτελεσματικά. Ωστόσο, καμία πληροφορία περί του ανταγωνισμού δεν αξίζει να διακινδυνεύσουμε τη φήμη της 
Iron Mountain ή την ικανότητά μας να εφαρμόζουμε τη δέσμευσή μας για Ακεραιότητα.

Πώς είμαστε υπόλογοι
Είμαστε προσεκτικοί και ειλικρινείς κατά τη συγκέντρωση, λήψη και χρήση πληροφοριών σχετικά με το ανταγωνιστικό τοπίο.

ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ:

–  Βασιζόμαστε μόνο σε κατάλληλες πηγές πληροφόρησης (βλ. πίνακα παρακάτω)
–  Δεν παραποιούμε ποτέ την ταυτότητά μας ή τον εργοδότη μας
–  Δεν προσλαμβάνουμε υπαλλήλους ανταγωνιστών για να αποκτήσουμε εμπιστευτικές πληροφορίες ή για να ενθαρρύνουμε 
 αυτούς τους υπαλλήλους να αποκαλύψουν εμπιστευτικές πληροφορίες αφού προσληφθούν
–  Πάντα υλοποιούμε μια σύμβαση και καθοδηγούμε όλους τους συμβούλους και εκπροσώπους ώστε να τηρούν τα πρότυπα και  
 τις πολιτικές της Iron Mountain
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Πώς είμαστε υπόλογοι
Όταν δρούμε με την επαγγελματική μας ιδιότητα, η αφοσίωσή μας κρίνεται από την εταιρεία. 

Αυτό σημαίνει ότι:
– Παραμένουμε σε εγρήγορση για — και προσπαθούμε να αποφύγουμε — καταστάσεις στις οποίες μπορεί να υπάρξουν συγκρούσεις  
   συμφερόντων
– Αποκαλύπτουμε άμεσα όλες τις συγκρούσεις συμφερόντων (είτε πραγματικές, δυνητικές ή εκλαμβανόμενες) με τον τρόπο που απαιτείται  
   βάσει της Πολιτικής μας
– Λαμβάνουμε μέτρα ώστε να ελαχιστοποιηθεί η επίπτωση των συγκρούσεων συμφερόντων, εάν δεν μπορούν να αποφευχθούν

Οι συγκρούσεις συμφερόντων μπορούν να πάρουν πολλές μορφές
Η Πολιτική μας περί Συγκρούσεων συμφερόντων περιγράφει τον τρόπο χειρισμού τους στους παρακάτω τομείς:

1. Εξωτερική απασχόληση με ανταγωνιστές ή σε συνθήκες όπου η χρονική δέσμευση θα εμποδίσει την ικανότητά σας να 
εκτελείτε τον ρόλο σας στην Iron Mountain

2. Προσωπικές σχέσεις μεταξύ υπαλλήλων στον ίδιο δίαυλο αναφοράς ή με έναν από τους επιχειρηματικούς μας εταίρους

3. Σημαντικά οικονομικά συμφέροντα (5% ή παραπάνω) σε ένα νομικό πρόσωπο με το οποίο η Iron Mountain έχει 
επιχειρηματικές δραστηριότητες

4. Θητεία σε Διοικητικά Συμβούλια εμπορικών εταιρειών ή σε συνθήκες όπου η χρονική δέσμευση θα εμποδίσει την ικανότητά 
σας να εκτελείτε τον ρόλο σας στην Iron Mountain 

  Ανακαλύψτε περισσότερα:
Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με μια σύγκρουση συμφερόντων ή για το πώς να την αποκαλύψετε, ανατρέξτε στην  
Πολιτική μας περί Συγκρούσεων συμφερόντων.
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Για την Προώθηση της ομαδικής εργασίας χωρίς αποκλεισμούς, είναι καθήκον κάθε μέλους της Iron Mountain να μην επιτρέπει στα προσωπικά 
ενδιαφέροντα και σχέσεις να παρεμβαίνουν στις επιχειρηματικές αποφάσεις μας. Ακόμη και η υποψία σύγκρουσης συμφερόντων μπορεί να κάνει κάποιους 
άλλους να αμφιβάλλουν για την ακεραιότητά μας, βλάπτοντας τις ομάδες μας και θέτοντας σε κίνδυνο την ικανότητά μας να τηρήσουμε τις υποσχέσεις μας. 

Για τον λόγο αυτόν, αποφεύγουμε ή κοινοποιούμε καταστάσεις που θα μπορούσαν να θολώσουν την κρίση μας ή να μας κάνουν να ενεργήσουμε με τρόπο 
που δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Iron Mountain.

ΑΠΟΦΥΓΗ 
ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ 
ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ
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Η Iron Mountain δείχνει τον δρόμο 
Κατανοούμε καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη εταιρεία το πώς ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα διαχείρισης αρχείων και 
πληροφοριών μπορεί να αυξήσει την αποδοτικότητα, να μειώσει τον κίνδυνο και να δημιουργήσει αξία σε έναν οργανισμό.

Ο δικός σας ρόλος:
- Αναγνώριση και ταξινόμηση όλων των επίσημων επιχειρηματικών αρχείων, ανεξαρτήτως μορφής
- Φύλαξη των αρχείων με ασφαλή και οργανωμένο τρόπο, ώστε να μπορούν να ανακτηθούν εύκολα και αξιόπιστα
- Ασφαλής καταστροφή έντυπων εγγράφων, χρησιμοποιώντας τους κάδους ασφαλούς τεμαχισμού
- Αυστηρή τήρηση όλων των νομικών διατάξεων περί διατήρησης 

Τα “έγγραφα” μπορούν να είναι πραγματικά έντυπα ή ηλεκτρονικά και περιλαμβάνουν:
– Μηνύματα email, επιστολές, μηνύματα φωνητικού ταχυδρομείου και αρχεία καταγραφής συνομιλιών
– Εικόνες και βίντεο
– Φύλλα ελέγχου χρόνου εργασίας
– Εξοδολόγια
– Παραγγελίες αγοράς και τιμολόγια
– Συμβάσεις
– Προβλέψεις προϋπολογισμού
– Υποχρεωτικές δηλώσεις στοιχείων βάσει κανονισμών

  Ανακαλύψτε περισσότερα:
Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την τήρηση οικονομικών αρχείων ή σχετικά με το πρόγραμμα διαχείρισης εταιρικών αρχείων 
και πληροφοριών, μιλήστε με τον διευθυντή σας και διαβάστε την Πολιτική μας περί διαχείρισης αρχείων και πληροφοριών.
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“ Μέσω της αποτελεσματικής 
εφαρμογής πρακτικών 
διατήρησης εγγραφών - αρχείων 
με συνέπεια και λογοδοσία, 
αυξάνουμε την αποδοτικότητα, 
μειώνουμε τον κίνδυνο και 
αυξάνουμε την αξία σε όλο τον 
οργανισμό.”

Iron Mountain: Πολιτική
διαχείρισης αρχείων και πληροφοριών

Η ακεραιότητα στα βιβλία μας, στα αρχεία μας και στις οικονομικές καταστάσεις μας έχει κρίσιμη σημασία για τη διατήρηση της φήμης μας και της 
εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει με όσους ερχόμαστε σε επαφή. Η κατάλληλη δημόσια γνωστοποίηση αυτών των αρχείων επίσης βοηθάει εμπνέοντας 
αυτοπεποίθηση στους πελάτες μας και στους επενδυτές μας. Για τον λόγο αυτόν, πρέπει να διαχειριζόμαστε ενεργά όλα τα επιχειρηματικά αρχεία και να 
κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να διασφαλίσουμε την αντικειμενικότητα και τη διαφάνειά τους.

Πώς είμαστε υπόλογοι
Ως εισηγμένη εταιρεία, έχουμε την υποχρέωση τήρησης και γνωστοποίησης αρχείων με ακρίβεια. Πέρα όμως από αυτό, είναι ένας σημαντικός τρόπος με τον 
οποίο οι συνάδελφοι στην Iron Mountain μπορούν να αναλαμβάνουν Ευθύνη και να Δρουν με Ακεραιότητα.

ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ:

– Ακολουθούμε πιστά όλους τους κανόνες οικονομικού ελέγχου και διαχείρισης αρχείων
– Παρέχουμε στους ελεγκτές ή στις αρμόδιες αρχές ακριβή, πλήρη και έγκαιρα στοιχεία
– Ποτέ δεν αναπροσαρμόζουμε με ακατάλληλο τρόπο τις λεπτομέρειες εσόδων ή δαπανών για να καλύψουμε έναν στόχο  
   προϋπολογισμού
– Παραμένουμε σε εγρήγορση για ασαφείς ή μη υποστηριζόμενες συναλλαγές που θα μπορούσαν να υποδεικνύουν περιστατικά  
   απάτης ή ξεπλύματος χρημάτων
– Διακρατούμε αρχεία μόνο για όσο διάστημα απαιτείται σύμφωνα με το γενικό Χρονοδιάγραμμα διακράτησης εγγραφών -  
   αρχείων 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ 
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΑΚΡΙΒΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΑΡΧΕΙΩΝ
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Πώς είμαστε υπόλογοι
Η δραστηριοποίηση στο εμπόριο σε ευρεία διεθνή κλίμακα μπορεί να κρύβει κινδύνους. 

Για τον λόγο αυτόν:
– Αποφεύγουμε να πουλάμε σε ή να συνεργαζόμαστε με άτομα ή οργανισμούς που δεν έχουν ελεγχθεί ως προς κρατικές κυρώσεις 

ή λίστες εμπορικού αποκλεισμού
– Περιορίζουμε τη δυνατότητα πρόσβασης μη εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων σε πληροφορίες πελατών που ενδέχεται να 

ελέγχονται στο πλαίσιο συγκεκριμένων συμφωνιών και κανονισμών
– Συνεργαζόμαστε με τους πελάτες μας και την Ομάδα προστασίας προσωπικών δεδομένων και κανονιστικής συμμόρφωσης για να 

διασφαλίσουμε ότι είμαστε δεόντως εξουσιοδοτημένοι για τη διασυνοριακή μεταφορά δεδομένων
– Επιτηρούμε τους εμπορικούς συνεργάτες που συμμετέχουν στην εφοδιαστική αλυσίδας μας για να διασφαλίσουμε ότι και αυτοί 

διαθέτουν τα απαραίτητα για τη συμμόρφωση
– Συμβουλευόμαστε την Ομάδα προστασίας προσωπικών δεδομένων και κανονιστικής συμμόρφωσης αν επεκτεινόμαστε σε μια 

νέα χώρα ή αναπτύσσουμε εξοπλισμό ή τεχνολογία που ενδέχεται να εξαχθεί

  Ανακαλύψτε περισσότερα:
Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τις διεθνείς κυρώσεις και τους κανονισμούς εμπορίου, μιλήστε με την Ομάδα προστασίας 
προσωπικών δεδομένων και κανονιστικής συμμόρφωσης και ανατρέξτε στην Πολιτική μας περί διεθνών κυρώσεων και 
κανονισμών εμπορίου.
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Δραστηριοποιούμαστε σε πολλές χώρες που επιβάλλουν ελέγχους σχετικά με την εισαγωγή και την εξαγωγή ευαίσθητου εξοπλισμού και δεδομένων (όπως 
υλικό ηλεκτρονικών υπολογιστών και τεχνολογία κρυπτογράφησης). Υπάρχουν επίσης διεθνείς περιορισμοί όσον αφορά τις επιχειρηματικές δραστηριότητες 
με ορισμένες ομάδες, άτομα ή χώρες. Η αυστηρή συμμόρφωση με τις διεθνείς κυρώσεις και κανονισμούς εμπορίου είναι καίριας σημασίας για να διατηρούμε 
τη δυνατότητα να διεξάγουμε επιχειρηματική δραστηριότητα σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και ένας σημαντικός τρόπος με τον οποίο προασπίζουμε την Αξία 
της Ασφάλειας και Προστασίας που πρεσβεύουμε.

ΤΗΡΗΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ
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Πώς είμαστε υπόλογοι
Η Iron Mountain πάντα προτιμάει να χάσει μια δουλειά παρά να προσφέρει δωροδοκία για να την κερδίσει. 

Τι είναι δωροδοκία;
Η δωροδοκία περιλαμβάνει προσφορά οποιουδήποτε πράγματος αξίας που θα επηρέαζε πώς κάποιος, είτε στην κυβέρνηση είτε στον ιδιωτικό 
τομέα, θα ασκούσε τα καθήκοντά του ή με το σκοπό να αποκτηθεί ένα αθέμιτο επιχειρηματικό πλεονέκτημα. Ακόμα κι αν μια δωροδοκία δεν 
γίνει αποδεκτή, εξακολουθεί να είναι παράνομη και αντιτίθεται στην πολιτική της Iron Mountain.

Μια δωροδοκία μπορεί να αφορά οτιδήποτε αξίας, όχι μόνο χρήματα. Μια δωρεά για φιλανθρωπικό σκοπό, μια έκπτωση ή ακόμα και θέση 
πρακτικής άσκησης εργασίας μπορούν να θεωρηθούν ως δωροδοκία.

Τήρηση όλων των νόμων που ισχύουν
Είμαστε μια διεθνής εταιρεία και τηρούμε αυστηρά τη νομοθεσία κατά της δωροδοκίας και της διαφθοράς σε κάθε χώρα στην οποία 
δραστηριοποιούμαστε, είτε σε εθνικό είτε σε τοπικό επίπεδο. Αυτό περιλαμβάνει τον αμερικανικό Νόμο περί πρακτικών διαφθοράς στο εξωτερικό 
(Foreign Corrupt Practices Act), τον βρετανικό Νόμο περί δωροδοκίας (Bribery Act) και τον βραζιλιάνικο Νόμο περί καθαρών εταιρειών (Clean 
Companies Act).

  Ανακαλύψτε περισσότερα:
Αν έχετε ερωτήσεις για θέματα σχετικά με τη δωροδοκία ή τη διαφθορά, μιλήστε με τον διευθυντή σας ή με την Ομάδα  
προστασίας προσωπικών δεδομένων και κανονιστικής συμμόρφωσης και διαβάστε την πολιτική μας κατά της δωροδοκίας  
και της διαφθοράς.

ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ:

– Ποτέ δεν προσφέρουμε, υποσχόμαστε ή παρέχουμε αντάλλαγμα οποιασδήποτε αξίας για επαγγελματικούς λόγους ή 
για να κερδίσουμε αθέμιτο πλεονέκτημα ή παροχή

– Επιλέγουμε (και επιτηρούμε) τρίτους που συμμερίζονται τη δέσμευσή μας περί καταπολέμησης της διαφθοράς και της 
δωροδοκίας 

– Διατηρούμε βιβλία και αρχεία που περιγράφουν πλήρως και με ακρίβεια όλες τις πληρωμές και τις δαπάνεςΗ διαφθορά και η δωροδοκία βλάπτουν τις κοινότητες, θέτουν τη φήμη μας σε κίνδυνο και μπορεί να οδηγήσουν σε σημαντικά πρόστιμα και φυλάκιση. 
Ανεξάρτητα από τις τοπικές συνήθειες ή τον τρόπο δράσης άλλων εταιρειών, η Iron Mountain (και οι συνεργάτες μας) θα αποφεύγει ακόμα τη δημιουργία 
της εντύπωσης ότι δρα με μη κατάλληλο τρόπο, ειδικά κατά τη συνδιαλλαγή με κρατικούς υπαλλήλους.

ΠΡΟΛΗΨΗ 
ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ
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Πίνακας επιπέδων έγκρισης: Παροχή δώρων και φιλοξενίας

Πρόσθετοι κανόνες για δημόσιους υπαλλήλους
Η συνδιαλλαγή με δημόσιους υπαλλήλους απαιτεί επιπλέον προσοχή. Κάτι που μπορεί να είναι επιτρεπτό για εμπορικές  
εταιρείες ενδέχεται να είναι παράνομο κατά τη συνδιαλλαγή με κρατικούς φορείς. Να λαμβάνετε πάντοτε έγκριση από  
την Ομάδα προστασίας προσωπικών δεδομένων και κανονιστικής συμμόρφωσης προτού παράσχετε οτιδήποτε αξίας  
σε έναν δημόσιο υπάλληλο. 

Ο όρος “δημόσιος υπάλληλος” είναι μια γενική κατηγορία στην οποία περιλαμβάνονται:
– Όλοι οι εκλεγμένοι και διορισμένοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι, ακόμη και μερικής απασχόλησης
– Υπάλληλοι δημόσιων αρχών
– Υπάλληλοι δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών, όπως τράπεζες, πανεπιστήμια ή νοσοκομεία
– Υποψήφιοι για πολιτικά αξιώματα

  Ανακαλύψτε περισσότερα:
Αν έχετε ερωτήσεις για θέματα σχετικά με τα Δώρα και τη φιλοξενία, μιλήστε με τον διευθυντή σας ή με την Ομάδα  
προστασίας προσωπικών δεδομένων και κανονιστικής συμμόρφωσης και διαβάστε την πολιτική μας περί δώρων, φιλοξενίας  
και φιλανθρωπικών προσφορών.

Σε δημόσιο υπάλληλο

ΠΑΡΟΧΗ
(Μέχρι 4 ανά παραλήπτη ανά έτος)

ΔΩΡΑ
(Εκφράσεις ευγνωμοσύνης, όπως λουλούδια ή 

σοκολάτες)

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
(ταξίδια και διαμονή που σχετίζονται με την 
επίδειξη των υπηρεσιών της Iron Mountain)

Σε υφιστάμενο ή δυνητικό πελάτη

Σε συνάδελφο στην Iron Mountain

Να ζητάτε πάντοτε έγκριση από την Ομάδα 
προστασίας προσωπικών δεδομένων και 

κανονιστικής συμμόρφωσης

Να ζητάτε έγκριση από την Ομάδα προστασίας 
προσωπικών δεδομένων και κανονιστικής 

συμμόρφωσης αν >100 €

Να ζητάτε πάντοτε έγκριση από την Ομάδα 
προστασίας προσωπικών δεδομένων και 

κανονιστικής συμμόρφωσης

Να ζητάτε έγκριση από την Ομάδα προστασίας 
προσωπικών δεδομένων και κανονιστικής 

συμμόρφωσης αν >250 €

Πρέπει να είναι εύλογης αξίας και γενικά δεν 
υποστηρίζεται υποβολή για αποζημίωση

Πρέπει να είναι εύλογης αξίας και γενικά δεν 
υποστηρίζεται υποβολή για αποζημίωση
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Η Iron Mountain υποστηρίζει 
με υπερηφάνεια μεγάλο 
αριθμό φιλανθρωπικών 
δράσεων στις κοινότητές μας. 

Όλες οι φιλανθρωπικές 
προσφορές που γίνονται εκ 
μέρους της Iron Mountain 
— είτε με δωρεές είτε με 
εθελοντική εργασία — πρέπει 
να υποβάλλονται στην online 
δικτυακή πύλη σχετικά με τα 
Δώρα και τη φιλοξενία.

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΕΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ 
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΔΩΡΩΝ 
ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

Η δημιουργία δυνατών σχέσεων με πελάτες και συνεργάτες είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία της Iron Mountain. Η ανταλλαγή δώρων μπορεί να 
αποτελεί κατάλληλο τρόπο έκφρασης ευγνωμοσύνης, ενώ με την παροχή φιλοξενίας μπορούμε να διευκολυνθούμε στη συζήτηση για επιχειρηματικά θέματα 
και στην επίδειξη των υπηρεσιών μας. Τα δώρα και η φιλοξενία μπορεί να αποτελούν αποδεκτούς τρόπους για τη δημιουργία εμπιστοσύνης, αλλά δεν 
μπορούν ποτέ να χρησιμοποιηθούν για να επηρεαστούν επιχειρηματικές αποφάσεις με ακατάλληλο τρόπο. Για τον λόγο αυτόν, πρέπει να είναι εύλογης αξίας 
και να συμμορφώνονται με την εταιρική πολιτική.

Πώς είμαστε υπόλογοι
Ενώ οι τοπικές συνήθειες σχετικά με τα δώρα και τη φιλοξενία ποικίλουν, παραμένουμε πάντοτε δεσμευμένοι στις Αξίες μας και υπόλογοι απέναντι στον 
Κώδικα δεοντολογίας μας. 

Επιπλέον των παραγόντων που αναφέρθηκαν παραπάνω, για τα δώρα και τη φιλοξενία που δεχόμαστε ισχύουν οι παρακάτω περιορισμοί:
– Πρέπει να μην έχουν ζητηθεί
– Πρέπει να τα αρνηθούμε αν προσφέρονται από προμηθευτές κοντά στο χρονικό σημείο λήψης μιας απόφασης προμηθειών
– Πρέπει να είναι αξίας κάτω των 100 € για τα δώρα και κάτω των 250 € για τη φιλοξενία, εκτός εάν υπάρχει έγκριση όπως περιγράφεται στην Πολιτική μας

ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΟΛΑ ΤΑ ΔΩΡΑ ΚΑΙ Η ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΟΥ  ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:

– Να είναι για νόμιμο σκοπό (όπως για διευκόλυνση της επίδειξης μιας υπηρεσίας)
– Να έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τις πολιτικές μας (βλ. Πίνακα επιπέδων έγκρισης) και να επιτρέπονται σύμφωνα με τις πολιτικές  

του παραλήπτη
– Να συμφωνούν με την τοπική νομοθεσία
– Να είναι εύλογης αξίας και όχι υπό μορφή μετρητών ή δωροκαρτών
– Να είναι κατάλληλα υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες (να μην φέρνουν κανέναν σε δύσκολη θέση ή να μην προκαλούν δυνητικά 

κίνδυνο για τη φήμη μας)
– Να καταγράφονται με ακρίβεια στα λογιστικά βιβλία και τα αρχεία μας
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ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΟΜΑΔΕΣ ΜΑΣ



40 Σεβασμός και προστασία των συναδέλφων
42 Εκτίμηση της διαφορετικότητας χωρίς αποκλεισμούς
44 Ζώντας με ασφάλεια 24/7
46 Χρησιμοποιώντας την Τεχνολογία και τα Πληροφοριακά Συστήματα υπεύθυνα  
 και με ασφάλεια
48 Διασφάλιση των εμπιστευτικών πληροφοριών και της πνευματικής ιδιοκτησίας μας 
50 Προστασία των πιο πολύτιμων περιουσιακών στοιχείων μας
52 Αποτελεσματική και υπεύθυνη χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης
54 Πωλήσεις και Μάρκετινγκ με Ακεραιότητα
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ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΙΟ
ΠΟΛΥΤΙΜΑ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΜΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
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Παρενόχληση και απειλή μπορεί να είναι…
- Κάτι που λέμε – όπως προσβλητικά ανέκδοτα ή φυλετικές προσβολές
- Κάτι που δείχνουμε – όπως τα γκράφιτι ή η τοποθέτηση προσβλητικών αυτοκόλλητων προφυλακτήρα σε όχημα
- Κάτι που κάνουμε αυτοπροσώπως – όπως αν κάνουμε ανεπιθύμητες σεξουαλικές προτάσεις ή κλείνουμε το δρόμο κάποιου
- Κάτι που κάνουμε online – όπως ο εκφοβισμός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή η δημιουργία ενός προφίλ με σκοπό να κάνουμε  

υποτιμητικά σχόλια

  Ανακαλύψτε περισσότερα:
Αν έχετε ερωτήσεις για θέματα σχετικά με τις διακρίσεις, την παρενόχληση ή τη βία στον εργασιακό χώρο, μιλήστε με τον  
διευθυντή σας και διαβάστε την Πολιτική μας περί της αντιμετώπισης των διακρίσεων, της παρενόχλησης και του εκφοβισμού,  
καθώς και την Πολιτική μας περί αναφοράς περιστατικών ανάρμοστης συμπεριφοράς.
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ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ 
ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

Η παρενόχληση, οι διακρίσεις και οι απειλές δεν είναι μόνο παράνομες και επικίνδυνες πράξεις, αλλά ρίχνουν το ηθικό και δημιουργούν 
ατμόσφαιρα δυσπιστίας και έλλειψης σεβασμού που δεν μας επιτρέπει να επιτύχουμε το πλήρες δυναμικό μας. Βοηθώντας στο να 
δημιουργηθεί ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας με συνθήκες σεβασμού, βοηθάμε να χτίσουμε μια εταιρεία όπου κάθε συνάδελφος έχει 
φωνή και έχει ό,τι χρειάζεται για μια επιτυχημένη πορεία.

Πώς είμαστε υπόλογοι
Είμαστε δεσμευμένοι στο να έχουμε έναν χώρο εργασίας απαλλαγμένο από διακρίσεις, παρενόχληση, εκφοβισμό, βία ή άλλες μορφές 
καταχρηστικής συμπεριφοράς.

ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ:

–  Πάντα αντιμετωπίζουμε τους συναδέλφους στην Iron Mountain με αξιοπρέπεια και σεβασμό
–  Λαμβάνουμε αποφάσεις απασχόλησης με βάση την αξία και όχι χαρακτηριστικά όπως η φυλή, το θρήσκευμα, η  
 εθνικότητα, η ηλικία, η αναπηρία, η ταυτότητα φύλου ή ο γενετήσιος προσανατολισμός
–  Βοηθάμε στην αποτροπή περιστατικών βίας στον χώρο εργασίας:
   • Πραγματοποιώντας αναλυτικούς ελέγχους ιστορικού
   • Παραμένοντας σε εγρήγορση για προειδοποιητικές ενδείξεις, όπως φωνές ή ρίψη αντικειμένων
   • Αποκλιμακώνοντας τις διαφωνίες και βοηθώντας στην επίλυση συγκρούσεων
   • Αναφέροντας απειλές βίας ή παρουσία όπλων στον εργασιακό χώρο
   • Καλώντας τις αστυνομικές αρχές εάν υπάρχει άμεσος κίνδυνος και, στη συνέχεια, αναφέροντας το  
     περιστατικό στον διευθυντή σας ή στο Τμήμα ασφάλειας, κινδύνου και προστασίας
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ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ 
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ

Η προσέλκυση, η ανάπτυξη και η ενίσχυση ατόμων με ένα ευρύ φάσμα εμπειριών, ικανοτήτων και απόψεων είναι ένα βασικό συστατικό της επιτυχίας 
μας. Όταν αποδεχόμαστε τα μοναδικά χαρακτηριστικά και εμπειρίες του άλλου, εμπλουτίζουμε το χώρο εργασίας μας, επιλύουμε τα προβλήματα πιο 
δημιουργικά και κατανοούμε καλύτερα τις ανάγκες των πελατών μας. Επιδεικνύοντας σεβασμό στη διαφορετικότητα χωρίς αποκλεισμούς, τόσο με τα 
λόγια όσο και με τις πράξεις μας, βοηθάμε στη μεγιστοποίηση της συνεισφοράς κάθε υπαλλήλου και μπορούμε να παίρνουμε καλύτερες αποφάσεις. 

Πώς είμαστε υπόλογοι
Δημιουργούμε ένα χώρο εργασίας όπου κυριαρχεί η αποδοχή, χωρίς αποκλεισμούς, όπου εκτιμούμε τις διαφορές μας και μαθαίνουμε από αυτές. 

 Ανακαλύψτε περισσότερα:
Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη δέσμευσή μας απέναντι στην αποδοχή της διαφορετικότητας χωρίς αποκλεισμούς, μιλήστε  
με τον διευθυντή σας ή επισκεφθείτε την δικτυακή πύλη Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας.

ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ:

– Αναζητούμε ενεργά εναλλακτικές προσεγγίσεις και απόψεις
– Ακούμε με σεβασμό τις γνώμες όλων, ανεξάρτητα από την αρχαιότητα κάθε προσώπου
– Λαμβάνουμε υπόψη τη σημασία της διαφορετικότητας κατά την πρόσληψη και την οικοδόμηση των ομάδων
– Μοιραζόμαστε ανοικτά τις γνώσεις με αυτούς που μπορούν να επωφεληθούν από αυτές, ειδικά τους νέους συναδέλφους στην  

Iron Mountain
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Πώς είμαστε υπόλογοι
Στην Iron Mountain, η ασφάλεια είναι αδιαπραγμάτευτη. Κανείς επιχειρησιακός στόχος ή στατιστική δεν έχει μεγαλύτερη σημασία από την 
ασφάλεια και την προστασία ενός Υπαλλήλου της Iron Mountain.

Αυτό σημαίνει ότι:

Προωθούμε την ασφάλεια
– Τηρούμε πάντοτε τις εταιρικές απαιτήσεις ασφαλείας
– Αναφέρουμε όλα τα περιστατικά και τα παρ’ ολίγον ατυχήματα
– Παρεμβαίνουμε για την αποτροπή οποιασδήποτε μη ασφαλούς ενέργειας ή κατάστασης
– Βρίσκουμε τρόπους να βελτιώνουμε καθημερινά την ασφάλεια
– Αναλαμβάνουμε την ευθύνη για την ασφάλεια, τόσο τη δική μας, όσο και των συναδέλφων γύρω μας
– Αναλαμβάνουμε μόνο εργασίες για τις οποίες έχουμε εκπαιδευτεί
– Διακόπτουμε μια εργασία που δεν μπορεί να εκτελεστεί με ασφάλεια

Τηρούμε μέτρα προστασίας
– Κλειδώνουμε πάντα τα οχήματα, ενεργοποιούμε τους συναγερμούς και ασφαλίζουμε τον εξοπλισμό της Iron Mountain  
   (όπως τους φορητούς υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα)
– Δεν αφήνουμε πόρτες ανοιχτές με στοπ και δεν επιτρέπουμε σε άλλους να μας ακολουθούν στις εγκαταστάσεις μας
– Αναφέρουμε ή απευθυνόμαστε ευγενικά σε οποιονδήποτε που δεν φέρει αναγνωριστική ταυτότητα της Iron Mountain

Επιμένουμε να έχουμε έναν χώρο εργασίας χωρίς ουσίες
–  Ερχόμαστε στην εργασία χωρίς να είμαστε υπό την επήρεια ουσιών ή αλκοόλ
–  Απευθυνόμαστε στον διευθυντή μας ή στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού αναφορικά με κάποιο πρόβλημα με ουσίες ή αλκοόλ —  
    η εταιρεία διαθέτει πόρους για να βοηθήσει
– Μιλήστε αν δείτε ένα συνάδελφο υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών στον χώρο εργασίας

  Ανακαλύψτε περισσότερα:
Αν έχετε ερωτήσεις για θέματα σχετικά με την ασφάλεια, την προστασία ή την πολιτική μας περί της εξασφάλισης ενός  
χώρου εργασίας χωρίς ουσίες, μιλήστε με τον διευθυντή σας. 
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“ Κάθε συνάδελφος στην Iron 
Mountain γνωρίζει ότι η ασφάλεια 
δεν είναι διαπραγματεύσιμη.”

Iron Mountain: 
Παγκόσμια Ομάδα Ασφάλειας

Τίποτα στην Iron Mountain δεν είναι πιο σημαντικό από την υγεία, την ασφάλεια και την προστασία μας. Όταν δεν τηρούμε τις διαδικασίες 
μας, βάζουμε σε κίνδυνο τους πιο ζωτικούς πόρους μας: τους συναδέλφους μας στην Iron Mountain. Εργαζόμαστε σκληρά για να έχουμε 
ένα υγιές, ασφαλές και προστατευμένο περιβάλλον εργασίας, ώστε να είμαστε πιο αφοσιωμένοι, πιο παραγωγικοί και πιο εστιασμένοι στην 
ικανοποίηση των πελατών μας.

ΖΩΝΤΑΣ ΜΕ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
24/7
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Ασφάλεια Πληροφοριών
Βασιζόμαστε ολοένα περισσότερο στα δίκτυά μας και στα δεδομένα που περιέχουν. Περιστατικά παρείσφρησης, παραβίασης και αβλεψιών στην 
ασφάλεια αποτελούν κινδύνους κρίσιμης σημασίας που πρέπει να παρακολουθούμε διαρκώς και να τους αντιμετωπίζουμε.

Για να διατηρούμε ασφαλή τα πληροφοριακά μας συστήματα και τα δεδομένα μας:
– Ολοκληρώνουμε έγκαιρα κάθε εκπαίδευση σχετικά με την ασφάλεια των πληροφοριών
– Αποφεύγουμε την επίσκεψη σε ιστότοπους ανάρμοστου περιεχομένου
– Δεν εγκαθιστούμε μη εγκεκριμένο λογισμικό και δεν ανοίγουμε ύποπτα συνημμένα
– Προστατεύουμε τα στοιχεία με τα οποία συνδεόμαστε
– Συνδέουμε προσωπικές συσκευές σε δίκτυα της Iron Mountain μόνο όταν υπάρχει σχετική εξουσιοδότηση
– Παραμένουμε σε εγρήγορση για απάτες ηλεκτρονικού ψαρέματος ή άλλες απόπειρες εισχώρησης στα συστήματα ή στους λογαριασμούς μας

   Ανακαλύψτε περισσότερα:
   Αν έχετε ερωτήσεις για θέματα σχετικά με την ασφάλεια των πληροφοριών ή την αποδεκτή χρήση της τεχνολογίας μας και  
   των πληροφοριακών συστημάτων μας, μιλήστε με τον διευθυντή σας και διαβάστε την πολιτική μας περί αποδεκτής χρήσης.
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Η τεχνολογία μας και τα πληροφοριακά συστήματα μας βοηθούν να εργαζόμαστε πιο αποδοτικά, να επικοινωνούμε πιο αποτελεσματικά 
και να εξυπηρετούμε καλύτερα τους πελάτες μας. Προστατεύοντας την τεχνολογία μας και χρησιμοποιώντας την με τον κατάλληλο 
τρόπο, προσφέρουμε πλεονεκτήματα στους πελάτες — καινοτομώντας ώστε να ικανοποιούμε τις ανάγκες τους.

Πώς είμαστε υπόλογοι
Η ακατάλληλη χρήση της τεχνολογίας μας και των πληροφοριακών συστημάτων μας μπορεί να απομυζήσει τους πόρους μας, να θέσει σε 
κίνδυνο την ασφάλειά μας και να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη για το εμπορικό σήμα και τη φήμη μας. 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΣΥΜΒΕΙ ΑΥΤΟ, ΠΡΕΠΕΙ:

– Να παρέχετε πρόσβαση στο σύστημα μόνο σε εξουσιοδοτημένα άτομα και να καταργείτε την πρόσβαση μόλις δεν είναι πλέον 
απαραίτητη

– Να μην κοινοποιείτε εμπιστευτικές πληροφορίες σε μη εγκεκριμένους ιστότοπους ή μέσα κοινωνικής δικτύωσης
– Να μην στέλνετε ποτέ μηνύματα που περιέχουν παρενοχλητικό ή προσβλητικό περιεχόμενο
– Να λαμβάνετε υπ' όψη τις επιπτώσεις στο ιδιωτικό απόρρητο κατά την επιλογή και εφαρμογή νέων συστημάτων
– Να ακολουθείτε τις διαδικασίες για να διασφαλίζεται ότι τα δεδομένα διαγράφονται με ασφάλεια πριν από τη διάθεση του  

εξοπλισμού
– Να φροντίζετε ώστε η χρήση της τεχνολογίας και των πληροφοριακών συστημάτων μας για σκοπούς πέραν των επαγγελματικών 

να είναι η ελάχιστη δυνατή
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Στις εμπιστευτικές πληροφορίες και την πνευματική ιδιοκτησία περιλαμβάνονται…
– Έγγραφα στρατηγικής
– Συμβάσεις
– Λίστες πελατών
– Τιμοκατάλογοι
– Ροές εργασιών και διαδικασίες λειτουργίας
– Σχέδια μάρκετινγκ
– Μη δημόσιες οικονομικές πληροφορίες ή προβλέψεις
– Πληροφορίες για συγχωνεύσεις και εξαγορές
– Υλικό διερεύνησης και ελέγχων
– Πληροφορίες σχετικά με υπαλλήλους

  Ανακαλύψτε περισσότερα:
  Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τις εμπιστευτικές και ιδιόκτητες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Πολιτική μας περί ταξινόμησης  
  και χειρισμού πληροφοριών ή επικοινωνήστε με την Ομάδα προστασίας προσωπικών δεδομένων και κανονιστικής συμμόρφωσης.
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ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ 
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΑΣ

Οι εμπιστευτικές επιχειρηματικές μας πληροφορίες και η πνευματική μας ιδιοκτησία είναι κρίσιμης σημασίας πόροι για την ανάπτυξη των οποίων έχουν 
χρειαστεί δεκαετίες. Χωρίς αυτούς, δεν θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε να καινοτομούμε, να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας και να ικανοποιούμε τους 
πελάτες μας. Για τους λόγους αυτούς πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να είμαστε βέβαιοι ότι αυτά τα περιουσιακά μας στοιχεία είναι ασφαλή και 
προστατευμένα από κατάχρηση.

Πώς είμαστε υπόλογοι
Μοιραζόμαστε όλοι μας ένα κοινό καθήκον να προστατεύουμε τις εμπιστευτικές πληροφορίες και την πνευματική ιδιοκτησία μας από κατάχρηση ή μη 
εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη. 

ΓΙΑ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΥΤΗ Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ:

– Μοιραζόμαστε πληροφορίες μόνο με εξουσιοδοτημένα πρόσωπα που έχουν αποδεκτή εταιρική ανάγκη να γνωρίζουν
– Εξασφαλίζουμε ότι έχουν συναφθεί συμφωνίες εμπιστευτικότητας πριν από την αποδέσμευση εμπιστευτικών ή αποκλειστικών πληροφοριών  
 εκτός της εταιρείας
– Ασφαλίζουμε έγγραφα, δεδομένα και συσκευές σύμφωνα με τις πολιτικές ασφαλείας μας
– Πετάμε έντυπα έγγραφα χρησιμοποιώντας μόνο τους κάδους ασφαλούς καταστροφής 
– Αποφεύγουμε να συζητάμε για εμπιστευτικές πληροφορίες σε δημόσιους χώρους και παίρνουμε μέτρα αποτροπής της έκθεσής τους σε μάτια  
 τρίτων στις φορητές συσκευές μας
– Αναφέρουμε περιστατικά κατάχρησης ή μη εξουσιοδοτημένης κοινοποίησης στη διοίκηση, την Ομάδα προστασίας προσωπικών δεδομένων  
 και κανονιστικής συμμόρφωσης ή στο Τμήμα ασφάλειας, κινδύνου και προστασίας48



Ο χειρότερος εχθρός της απάτης: Ένας υπάλληλος της Iron Mountain με ηθική
Η απάτη, η σπατάλη και η κατάχρηση μπορεί να έχουν πολλές διαφορετικές μορφές και μπορούν να θέσουν σε σοβαρούς κινδύνους τις 
επιχειρηματικές μας δραστηριότητες και τις λειτουργίες μας. Η δέσμευση ενός υπαλλήλου της Iron Mountain να βιώνει τον Κώδικα δεοντολογίας μας 
και τις Αξίες μας είναι ο πιο σίγουρος τρόπος πρόληψης, εντοπισμού και διόρθωσης σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο.

Αναλαμβάνουμε ευθύνη σημαίνει την άμεση ειδοποίηση ενός διευθυντή ή της Γραμμής Δεοντολογίας για οποιαδήποτε δραστηριότητα που 
θα μπορούσε να υποδηλώνει μια εγκληματική πράξη όπως απάτη ή ξέπλυμα χρημάτων, όπως:

– Παραχάραξη ή μη κατάλληλη τροποποίηση εταιρικών αρχείων
– Παραποίηση αξιώσεων κάλυψης δαπανών
– Παράχρηση ή χρήση εταιρικών πόρων για προσωπικό όφελος
– Εν γνώσει μας δημιουργία ή πληρωμή ανακριβών αξιώσεων ή τιμολογίων
– Ηθελημένη μειωμένη αποτίμηση ή απόκρυψη υποχρεώσεων ή απωλειών
– Μεταφορά κεφαλαίων με μη κανονικό τρόπο
– Απόκτηση ενός πελάτη με ημιτελείς ή ασυνεπείς πληροφορίες

  Ανακαλύψτε περισσότερα:
  Αν έχετε ερωτήσεις για θέματα σχετικά με τη προστασία των περιουσιακών στοιχείων μας από κατάχρηση ή απάτη, μιλήστε  
  με τον διευθυντή σας και διαβάστε την πολιτική μας περί εγκαταστάσεων και την πολιτική μας περί προοδευτικής πειθάρχησης.

51

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΙΟ 
ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΑΣ

Η βασική μας αξία Ασφάλεια και Προστασία είναι στην καρδιά της υπόσχεσης που δίνουμε στους πελάτες μας και στους υπαλλήλους μας. 
Διατηρώντας τις εγκαταστάσεις μας και τα περιεχόμενά τους ασφαλή και την εταιρεία μας απαλλαγμένη από περιστατικά κλοπής, απάτης ή ζημίας, 
μπορούμε να υλοποιήσουμε τις δεσμεύσεις μας περί των υπηρεσιών μας και να χρηματοδοτήσουμε με αξιοπιστία τις λειτουργίες μας.

Πώς είμαστε υπόλογοι
Αξιολογούμε διαρκώς τους κινδύνους μας και βελτιώνουμε τα μέσα ελέγχου που χρησιμοποιούμε για να συνεισφέρουμε στην προστασία της εταιρείας 
μας και των περιουσιακών της στοιχείων.

ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ:

– Φοράμε την αναγνωριστική ταυτότητα της Iron Mountain ανά πάσα στιγμή και φροντίζουμε το ίδιο να κάνουν και οι άλλοι
– Αναφέρουμε αμέσως τυχόν χαλασμένα εξαρτήματα συστημάτων συναγερμού ή πυρόσβεσης
– Παραμένουμε σε εγρήγορση για μη εξουσιοδοτημένα άτομα μέσα και γύρω από τις εγκαταστάσεις μας
– Διασφαλίζουμε ότι τα κεφάλαια της εταιρείας χρησιμοποιούνται μόνο για επαγγελματικούς και όχι για προσωπικούς σκοπούς
– Περιγράφουμε πλήρως και με ακρίβεια τις δαπάνες για ταξίδια, ψυχαγωγία και άλλους σκοπούς
– Ελέγχουμε πάντοτε τα εξοδολόγια των υπαλλήλων μας
– Συνεργαζόμαστε με το τμήμα Προμηθειών για την αγορά εταιρικών περιουσιακών στοιχείων
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Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ένα πανίσχυρο εργαλείο που μας επιτρέπει να μοιραζόμαστε πληροφορίες με ευκολία και να προσελκύουμε δραστικά 
τους πελάτες μας και άλλους ενδιαφερόμενους στην εταιρεία μας. Ωστόσο η κατάχρηση, μπορεί να προκαλέσει ζημιά στους ανθρώπους μας και να φέρει 
κινδύνους για τις πληροφορίες μας και τη φήμη μας. Καθώς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παίζουν έναν διαρκώς σημαντικότερο ρόλο στην προσωπική και 
επαγγελματική μας ζωή, είναι σημαντικό να τα χρησιμοποιούμε αξιοποιώντας τα στο έπακρο και χωρίς να ξεχνάμε τους δυνητικούς κινδύνους.

Πώς είμαστε υπόλογοι
Αποτελεσματική και υπεύθυνη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σημαίνει ότι:
– Προστατεύουμε τα στοιχεία σύνδεσης στον λογαριασμό μας από τους κινδύνους κλοπής ή κακής χρήσης
– Διατηρούμε ευγένεια και επαγγελματισμό όταν ανταλλάσσουμε σχόλια online 
– Δεν κοινοποιούμε εμπιστευτικές πληροφορίες της εταιρείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
– Δεν χρησιμοποιούμε ποτέ τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να εμπλακούμε σε παρενόχληση, εκφοβισμό ή δραστηριότητες που είναι παράνομες ή  
   παραβιάζουν τον Κώδικά μας
– Απαντάμε στους πελάτες μας όταν επικοινωνούν με εμάς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά τους παραπέμπουμε στην Εξυπηρέτηση Πελατών για την  
   επίλυση συγκεκριμένων θεμάτων
– Γνωστοποιούμε ότι είμαστε υπάλληλοι της Iron Mountain, όταν κάνουμε δημοσιεύσεις σχετικά με την εταιρεία ή τις υπηρεσίες μας
– Δηλώνουμε ότι οι απόψεις είναι δικές μας, σε προσωπικό επίπεδο, και όχι της Iron Mountain
– Ακολουθούμε τις κατάλληλες οδηγίες από το νομικό τμήμα και το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού όταν χρησιμοποιούμε περιεχόμενο από τα μέσα  
   κοινωνικής δικτύωσης για να λάβουμε αποφάσεις απασχόλησης

  Ανακαλύψτε περισσότερα:
  Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την αποτελεσματική και υπεύθυνη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, μιλήστε με τον  
  διευθυντή σας και διαβάστε την πολιτική μας περί μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ
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Ως Υπάλληλοι της Iron Mountain, είμαστε πολύ υπερήφανοι για την ποιότητα των υπηρεσιών μας και την αξία που προσφέρουμε στους πελάτες μας. 
Μεταφέροντας αυτό με ειλικρίνεια και χωρίς υπερβολή, χτίζουμε εμπιστοσύνη στο εμπορικό μας σήμα και σιγουριά στην αγορά μας. Ανεξάρτητα 
από το εάν έχετε θέση πωλήσεων ή μάρκετινγκ, όλες οι επαφές που έχετε εκτός της εταιρείας μας είναι μια ευκαιρία να αφήσετε μια θετική, μόνιμη 
εντύπωση για την Iron Mountain. 

Πώς είμαστε υπόλογοι
Κατά τις δραστηριότητες πωλήσεων και μάρκετινγκ, δημιουργούμε αξία για τους πελάτες:
– Τονίζοντας τα προτερήματά μας, αντί να κακολογούμε τους ανταγωνιστές μας 
– Δεν παραποιούμε ή μεγαλοποιούμε τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών μας 
– Ποτέ δεν χρησιμοποιούμε φήμες, ψευδείς πληροφορίες ή παράνομη τεκμηρίωση για να προσελκύσουμε πελάτες 
– Σεβόμαστε όλα τα πνευματικά δικαιώματα, τα λογότυπα και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
– Τηρούμε όλους τους ισχύοντες νόμους και τις πολιτικές της εταιρείας αναφορικά με:
   • Επικοινωνίες πελατών και καταπολέμηση ανεπιθύμητης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
   • Απαιτήσεις ειδοποίησης και συγκατάθεσης
   • Προτιμήσεις επικοινωνίας για σκοπούς μάρκετινγκ

  Ανακαλύψτε περισσότερα:
  Αν έχετε ερωτήσεις για θέματα σχετικά με τις πωλήσεις και το μάρκετινγκ, μιλήστε με τον διευθυντή σας και διαβάστε  
  την πολιτική μας περί αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας και δίκαιου ανταγωνισμού. Επίσης, ανατρέξτε στην ενότητα  
  “Συγκέντρωση πληροφοριών περί ανταγωνισμού” του Κώδικα.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΕ 
ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ 
ΜΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
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ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΙΧΟΥΣ ΜΑΣ



Ο ορισμός των “προσωπικών δεδομένων” ποικίλει ανά τον κόσμο 
Γενικά, αφορά πληροφορίες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην άμεση ή έμμεση αναγνώριση κάποιου ατόμου. 

Παραδείγματα:
- Όνομα - Φωτογραφία
- Διεύθυνση - Πληροφορίες υγείας ή ιατρικής κατάστασης
- Αριθμός τηλεφώνου - Γενετικές πληροφορίες
- Αναγνωριστικό υπαλλήλου - Βιομετρικές πληροφορίες
- Διεύθυνση email - Δεδομένα γεωτοποθεσίας
- Διεύθυνση IP - Ιστορικό προγράμματος περιήγησης
- Πληροφορίες τράπεζας ή πιστωτικής κάρτας - Αναγνωριστικό σύνδεσης ή εμφανιζόμενο όνομα online
- Αριθμός ασφαλιστήριου συμβολαίου

  Ανακαλύψτε περισσότερα:
  Αν έχετε ερωτήσεις για θέματα σχετικά με το απόρρητο των δεδομένων, μιλήστε με τον διευθυντή σας και την Ομάδα  
  προστασίας προσωπικών δεδομένων και κανονιστικής συμμόρφωσης και διαβάστε την πολιτική μας περί ιδιωτικού απορρήτου.
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ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 
ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας, των συναδέλφων μας στην Iron Mountain και των συνεργατών μας βρίσκεται στο επίκεντρο 
των ενεργειών μας. Όταν σεβόμαστε το ιδιωτικό απόρρητο ενός ατόμου, χτίζουμε εμπιστοσύνη και βελτιώνουμε τη φήμη μας ως μια εταιρεία με την οποία οι 
άνθρωποι προτιμούν να έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα. Για τους λόγους αυτούς, είναι ζωτικής σημασίας το να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα 
αποκλειστικά για νόμιμους επιχειρηματικούς σκοπούς και να τα προστατεύουμε από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τροποποίηση ή κοινοποίηση.

Πώς είμαστε υπόλογοι
Είμαστε δεσμευμένοι να συμμορφωνόμαστε με όλες τις ισχύουσες απαιτήσεις περί προστασίας του ιδιωτικού απορρήτου και των δεδομένων.

Προσωπικά δεδομένα υπαλλήλων
Στις περισσότερες χώρες, έχουμε επιπλέον υποχρεώσεις αναφορικά με τα δεδομένα των υπαλλήλων, όπως:
– Να παρέχουμε ξεκάθαρες και ακριβείς ειδοποιήσεις περί απορρήτου σε υπαλλήλους και υποψηφίους
– Να ενημερώνουμε την Ομάδα προστασίας προσωπικών δεδομένων και κανονιστικής συμμόρφωσης προτού χρησιμοποιήσουμε νέες εφαρμογές IT,  
  συστήματα ή προμηθευτές που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα
– Να καταστρέφουμε τα προσωπικά δεδομένα όταν δεν είναι πια απαραίτητα, τηρώντας τις απαιτήσεις διακράτησης δεδομένων της εταιρείας μας

ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ:

– Αναγνωρίζουμε τα “προσωπικά δεδομένα” και τις πολλές μορφές που μπορούν να λάβουν
– Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα για νόμιμους σκοπούς, σύμφωνα με τις συμβάσεις μας και τη νομοθεσία
– Αποθηκεύουμε και μεταδίδουμε τα προσωπικά δεδομένα με ασφάλεια και υπευθυνότητα
– Κοινοποιούμε προσωπικά δεδομένα μόνο σε εκείνους που έχουν επιχειρηματική ανάγκη να τα δουν
– Διασφαλίζουμε ότι κάθε τρίτος έχει μια υπογεγραμμένη συμφωνία προτού κοινοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα
– Επικοινωνούμε με την Ομάδα προστασίας προσωπικών δεδομένων και κανονιστικής συμμόρφωσης προτού μεταβιβάσουμε,  
   προσπελάσουμε ή προβάλλουμε 
 προσωπικά δεδομένα πέρα από τα σύνορα της χώρας
– Αναφέρουμε αμέσως περιστατικά απώλειας ή κατάχρησης προσωπικών δεδομένων σε έναν διευθυντή, στο Τμήμα ασφάλειας,  
   κινδύνου και προστασίας ή στην Ομάδα προστασίας προσωπικών δεδομένων και κανονιστικής συμμόρφωσης 
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Πώς είμαστε υπόλογοι
Εργαζόμαστε με τρόπο ώστε να φροντίζουμε το περιβάλλον και να συνεργαζόμαστε με τις κοινότητές μας.  

   Ανακαλύψτε περισσότερα
   Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τις πρωτοβουλίες μας περί βιωσιμότητας ή περιβαλλοντικής και εταιρικής υπευθυνότητας,  
   διαβάστε την Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας της εταιρείας μας.

ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ:

– Συμμορφωνόμαστε με όλους τους νόμους και κανονισμούς περί περιβάλλοντος, οπουδήποτε αναπτύσσουμε δραστηριότητες
– Εντοπίζουμε ευκαιρίες για μείωση της σπατάλης / των αποβλήτων και της μόλυνσης κατά την επιχειρηματική μας δραστηριότητα
– Βοηθούμε στη διατήρηση της ιστορικής μας κληρονομιάς με την Πρωτοβουλία Ζωντανής Κληρονομιάς 
– Παροτρύνουμε τους υπαλλήλους της Iron Mountain να παίρνουν άδειες για να προσφέρουν εθελοντικά
– Δημοσιοποιούμε την πρόοδο της εταιρείας μας σε περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες, προγράμματα εταιρικής υπευθυνότητας και  
   φιλανθρωπικές προσφορές

Τόσο σε επίπεδο εταιρείας, όσο και σε επίπεδο υπαλλήλων της Iron Mountain, έχουμε ένα καθήκον να καταφέρουμε θετικές αλλαγές, σε διεθνές και σε 
τοπικό επίπεδο. Αυτό το επιτυγχάνουμε με σύμπραξη με τις πολλές κοινότητες στις οποίες ζούμε και δραστηριοποιούμαστε, καθώς και αναπτύσσοντας λύσεις 
που βελτιώνουν τη βιωσιμότητα και ελαχιστοποιούν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΙΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΣ

62



65

Η στήριξη και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί μέρος της υπόσχεσης που κάνουμε για τους ανθρώπους μας και στις παγκόσμιες 
κοινότητες μας. Πιστεύουμε ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να αντιμετωπίζονται με αξιοπρέπεια και σεβασμό, και απαιτούμε από τους 
επιχειρηματικούς μας συνεργάτες σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα μας να ενστερνίζονται τη δέσμευσή μας στα ίδια υψηλά επίπεδα.

Πώς είμαστε υπόλογοι
Φερόμαστε απέναντι στους άλλους όπως ακριβώς περιμένουμε να φέρονται οι άλλοι σε εμάς και λαμβάνουμε ουσιώδη μέτρα για να υπερασπιζόμαστε και να 
προστατεύουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και να αποτρέπουμε τη σύγχρονη δουλεία.

Ως μέρος της δέσμευσής μας:
- Παρέχουμε κατάλληλες, νόμιμες συνθήκες εργασίας, ώρες και αποζημίωση σε όλους τους υπαλλήλους της Iron Mountain
- Δεν χρησιμοποιούμε ποτέ παιδική εργασία, εργασία από φυλακισμένους ή από άτομα σε συνθήκες δουλείας — και αξιολογούμε το κατά πόσο οι  
 συνεργάτες μας ανταποκρίνονται σε αυτήν τη δέσμευση
- Απαιτούμε από τρίτους φορείς παροχής υπηρεσιών να αποδέχονται και να τηρούν τον Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών
- Αναφέρουμε αμέσως τον προβληματισμό μας αν παρατηρήσουμε ή έχουμε υποψίες για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

   Ανακαλύψτε περισσότερα
   Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη δέσμευσή μας απέναντι στα ανθρώπινα δικαιώματα, μιλήστε με τον διευθυντή σας και  
   διαβάστε την Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας και τον Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών της εταιρείας μας.

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ 
ΔΟΥΛΕΙΑΣ
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Πώς είμαστε υπόλογοι
Τηρούμε τα υψηλότερα ηθικά πρότυπα και περιμένουμε από τους επιχειρηματικούς μας συνεργάτες (προμηθευτές, εκπροσώπους, 
έκτακτους εργαζόμενους και άλλους που εργάζονται για λογαριασμό μας) να κάνουν το ίδιο. 

Αυτό σημαίνει ότι:
– Ακολουθούμε κάθε βήμα των αυστηρών διαδικασιών προμηθειών που εφαρμόζουμε
– Βεβαιωνόμαστε ότι οι συνεργάτες μας έχουν τις κατάλληλες δεξιότητες και εμπειρία για την εργασία
– Συνεργαζόμαστε μόνο με εταιρείες που συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες νόμους περί απασχόλησης και  
   ανθρώπινων δικαιωμάτων
– Ελέγχουμε τη φήμη της εταιρείας, το οικονομικό ιστορικό της ή τους ζητηθέντες όρους πληρωμής
– Απαιτούμε μια γραπτή σύμβαση που:
   • Δεσμεύει τους συνεργάτες στις πολιτικές μας και στις αρχές του Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών της εταιρείας μας
   • Απαιτεί αυστηρή τήρηση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας και της νομοθεσίας καταπολέμησης της διαφθοράς και  
            αποτροπής της σύγχρονης δουλείας
   • Περιορίζει τη συλλογή και χρήση προσωπικών δεδομένων
   • Περιέχει ισχυρούς όρους περί εμπιστευτικότητας και μη δημοσιοποίησης
   • Εκχωρεί στην Iron Mountain κατάλληλα δικαιώματα ελέγχου και καταγγελίας σύμβασης

  Ανακαλύψτε περισσότερα:
  Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τα πρότυπα και τις προσδοκίες μας που ισχύουν για τους συνεργάτες μας, μιλήστε με τον  
  διευθυντή σας ή το Τμήμα Προμηθειών και διαβάστε τον Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών της εταιρείας μας.
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Η συνεργασία με τις κατάλληλες εταιρείες μάς επιτρέπει να μεγεθυνόμαστε και να παρέχουμε τις πιο καινοτόμες λύσεις στους πελάτες και τους υπαλλήλους 
μας. Όμως, δεν θα ζητήσουμε ποτέ από τρίτους να εμπλακούν σε δραστηριότητες στις οποίες δεν θα νιώθαμε άνετα να εμπλακούμε οι ίδιοι. Αν οι 
συνεργάτες μας δεν καλύπτουν τις προσδοκίες μας ή εμπλέκονται σε αμφισβητήσιμες πράξεις ή σε κάποια σύγκρουση συμφερόντων, εμείς — και οι πελάτες 
μας — θα υποστούμε τις συνέπειες. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη επιλέγοντας τους συνεργάτες μας προσεκτικά, παρακολουθώντας τη συμπεριφορά τους 
και ζητώντας τους να λογοδοτούν όταν χρειάζεται.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΣΩΣΤΩΝ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
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Πώς είμαστε υπόλογοι
Δεν πρέπει ποτέ να μιλάμε εκ μέρους της εταιρείας αν δεν έχουμε εξουσιοδοτηθεί επίσημα. 

  Ανακαλύψτε περισσότερα:
  Αν έχετε ερωτήσεις για θέματα σχετικά με την προστασία της επωνυμίας και της φήμης μας, μιλήστε με τον διευθυντή σας,  
  την ομάδα εταιρικής επικοινωνίας ή την ομάδα σχέσεων με τους επενδυτές.

ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ:

– Προωθούμε με σεβασμό όλα τα αιτήματα επενδυτών, αναλυτών ή μέσων ενημέρωσης στα τμήματα εταιρικής επικοινωνίας ή  
   διαχείρισης σχέσεων με τους επενδυτές
– Δεν αποκαλύπτουμε ποτέ εμπιστευτικές πληροφορίες
– Δεν κάνουμε ποτέ κακή χρήση της επωνυμίας μας ή του λογότυπου
– Αποφεύγουμε να δίνουμε την εντύπωση ότι η προσωπική μας γνώμη αποτελεί επίσημη θέση της Iron Mountain

Το να ζούμε την αξία μας περί Ακεραιότητας σημαίνει το να παρέχουμε ειλικρινείς, πραγματικές πληροφορίες σχετικά με την Iron Mountain 
σε κάθε ενδιαφερόμενο. Οι αληθείς και αξιόπιστες πληροφορίες είναι αυτές που κάνουν τους πελάτες μας και το κοινό να μας εμπιστεύονται 
και να αντιμετωπίζουν καλόπιστα τα έγγραφα που κοινοποιούμε. Για τον λόγο αυτόν, είναι σημαντικό να μιλάμε με θετική και σταθερή φωνή 
όταν επικοινωνούμε εκ μέρους της εταιρείας.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ 
ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΦΗΜΗΣ ΜΑΣ
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Πώς είμαστε υπόλογοι
Η ενεργή δραστηριοποίηση στις πολιτικές διαδικασίες μπορεί να φέρει θετικές αλλαγές στις κοινότητες όπου ζούμε και εργαζόμαστε, αλλά χρειάζεται μεγάλη 
προσοχή όταν φέρνουμε προσωπικές πολιτικές πεποιθήσεις στον χώρο εργασίας. 

  Ανακαλύψτε περισσότερα:
  Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη συμμετοχή σε πολιτικές και κρατικές διαδικασίες, μιλήστε με τον διευθυντή σας και  
  διαβάστε την πολιτική μας περί συνεισφοράς στις πολιτικές διεργασίες.

ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ:

– Δεν χρησιμοποιούμε ποτέ εταιρικούς πόρους, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου εργασίας, και κεφάλαια της Iron Mountain,  
   για την επιδίωξη προσωπικών 
 πολιτικών σκοπών ή πεποιθήσεων
– Λαμβάνουμε μέτρα (ακόμα και κατά τις δραστηριότητες εκτός της εταιρείας) για να εξασφαλίσουμε ότι οι προσωπικές και  
   πολιτικές μας πεποιθήσεις δεν θεωρούνται 
 ότι είναι οι επίσημες απόψεις της εταιρείας
– Δεν κάνουμε πολιτική εκστρατεία, έρανο ή αιτήματα για πολιτικούς σκοπούς όταν είμαστε στη δουλειά μας 
– Το αναφέρουμε αν κάποιος χρησιμοποιεί το όνομα της Iron Mountain για να προωθήσει μια προσωπική πολιτική θέση
– Αποφεύγουμε να φορούμε είδη ένδυσης με το όνομα της Iron Mountain όταν παίρνουμε μέρος σε πολιτικά γεγονότα
– Χρησιμοποιούμε τις προσωπικές (όχι της Iron Mountain) πληροφορίες επικοινωνίας όταν συνεισφέρουμε σε έναν πολιτικό  
   σκοπό ή υποψήφιο

Πιστεύουμε ότι μια ανοιχτή και ισχυρή πολιτική διαδικασία κάνει μια πιο δίκαιη και παραγωγική κοινωνία. Επίσης πιστεύουμε ότι όλοι έχουν το δικαίωμα 
να εκφράζουν τις πεποιθήσεις τους και να συμμετέχουν σε αστικές διεργασίες, αλλά όταν είμαστε στη δουλειά μας, πρέπει να είμαστε διακριτικοί και να 
αποφεύγουμε εξαιρέσεις όταν συζητάμε για πολιτικούς σκοπούς ή πεποιθήσεις.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ 
ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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Στις εσωτερικές εμπιστευτικές πληροφορίες περιλαμβάνονται:
– Σχέδια συγχωνεύσεων και εξαγορών
– Προβλεπόμενα κέρδη ή ζημίες
– Σημαντικές παρουσιάσεις νέων προϊόντων ή υπηρεσιών
– Αλλαγές ανώτατων στελεχών διοίκησης
– Σημαντικές κινήσεις εταιρικής αναδόμησης
– Σημαντικές δικαστικές αγωγές ή διακανονισμοί
– Αλλαγές στρατηγικής περί μερισμάτων ή φορολόγησης

  Ανακαλύψτε περισσότερα:
  Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την αθέμιτη χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών, επικοινωνήστε με το νομικό τμήμα και  
  διαβάστε την πολιτική μας περί αθέμιτης χρήσης εμπιστευτικών πληροφοριών.

73

Ως υπάλληλοι, μπορεί να έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να επηρεάσουν επενδυτικές 
αποφάσεις που αφορούν την Iron Mountain ή άλλες εταιρείες. Η αξία μας περί Ασφάλειας και Προστασίας σημαίνει να είμαστε 
ιδιαίτερα προσεκτικοί για να προστατεύουμε τις σημαντικές, μη δημόσιες πληροφορίες και τις εμπιστευτικές εσωτερικές πληροφορίες 
— να μην τις χρησιμοποιούμε για προσωπικό όφελος και να μην τις μοιραζόμαστε με άλλους οι οποίοι μπορεί να κάνουν το ίδιο.

Πώς είμαστε υπόλογοι
Η αθέμιτη χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών θα σήμαινε παραβίαση της εμπιστοσύνης των επενδυτών μας και της αγοράς. 

Αποτρέπουμε την κακή χρήση των εσωτερικών εμπιστευτικών πληροφοριών με τους εξής τρόπους:
– Τις μοιραζόμαστε μόνο με όσους έχουν ανάγκη να γνωρίζουν 
– Δεν μιλάμε γι' αυτές με την οικογένειά μας ή τους φίλους μας 
– Ποτέ δεν τις συζητούμε σε ανοιχτούς χώρους ή σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης
– Διατηρούμε τις πληροφορίες ασφαλείς, είτε αυτό σημαίνει ότι κλειδώνουμε τα συρτάρια και τις πόρτες γραφείων, είτε ότι  
   φροντίζουμε για την προστασία τους σε φορητούς υπολογιστές και φορητές συσκευές 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΘΕΜΙΤΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
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Μπορείτε να αναφέρετε τις ανησυχίες ηθικής ή παραβάσεις ή και να κάνετε ερωτήσεις, 24 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες 
το χρόνο, επικοινωνώντας με τη Γραμμή Δεοντολογίας της Iron Mountain. Η Γραμμή Δεοντολογίας λειτουργεί από μία 
ανεξάρτητη εταιρεία και (όπου επιτρέπεται από το νόμο), μπορείτε να επιλέξετε να παραμείνετε εντελώς ανώνυμοι.

ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
Καλέστε τον αριθμό που αντιστοιχεί στη χώρα σας και στον πάροχό σας, όπως παρατίθενται στις παρακάτω σελίδες. (Αν έχετε πρόβλημα στο να μιλήσετε με τη 
Γραμμή Δεοντολογίας χρησιμοποιώντας τον αριθμό που παρατίθεται, επαληθεύστε τον αριθμό στη διεύθυνση www.IMEthicsLine.com.)

ΑΝΑΦΟΡΑ ONLINE:
Υποβάλετε μια αναφορά στη διεύθυνση www.IMEthicsLine.com.

Η ΓΡΑΜΜΗ 
ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ 
IRON MOUNTAIN



Ιρλανδία (Telecom Eireann) +00 800 1777 9999

Καζακστάν +8 800 333 3511

Λετονία +8000 4721

Λιθουανία +8 800 30451

Μαλαισία +60 0 1548770383

Μαλαισία (Malaysia Telecom) +00 800 1777 9999

Μεξικό (Όλοι οι πάροχοι) +800 681 6945

Μεξικό (Telmex) +001 866 376 0139

Ολλανδία (Όλοι οι πάροχοι) +0 800 022 0441

Ολλανδία (Telecom Netherlands) +00 800 1777 9999

Νέα Ζηλανδία (Όλοι οι πάροχοι) +0800 002 341

Νέα Ζηλανδία (Telecom) +00 800 1777 9999

Νορβηγία (Όλοι οι πάροχοι) +800 24 664

Νορβηγία (Telenor Nett) +00 800 1777 9999

Περού +0800 78323

Φιλιππίνες (Μανίλα - Όλοι οι πάροχοι) +63 2 8626 3049

Φιλιππίνες (PLDT) +00 800 1777 9999

Πολωνία (Όλοι οι πάροχοι) +00 800 141 0213

Πολωνία (Polish Telecom) +00 800 111 3819

Ρουμανία +0 800 360 228

Ρωσία +8 800 100 9615

Σερβία +0800 190 167

Σιγκαπούρη (Όλοι οι πάροχοι) +800 852 3912

Σιγκαπούρη (Singapore Telecom) +001 800 1777 9999

Σλοβακία  +0 800 002 487

Νότια Αφρική (Γιοχάνεσμπουργκ - Όλοι οι πάροχοι) +27 105004106

Νότια Αφρική (Posts & Telecom) +00 800 1777 9999

Νότια Κορέα (Όλοι οι πάροχοι) +080 808 0574

Νότια Κορέα (Dacom) +002 800 1777 9999

Ισπανία +900 905460

Ισπανία (περιλαμβάνονται οι Κανάριες Νήσοι) -  

Telefonica +00 800 1777 9999

Σουηδία +020 889 823

Σουηδία (Telia Telecom AB) +00 800 1777 9999

Ελβετία +0800 838 835

Ελβετία (περιλαμβάνεται το Λίχτενσταϊν) +00 800 1777 9999

Ταϊβάν (Όλοι οι πάροχοι) +00801 14 7064

Ταϊβάν (Chunghura Telecom) +00 800 1777 9999

Ταϊλάνδη (Όλοι οι πάροχοι) +1 800 012 657

Ταϊλάνδη (Comm Authority of Thailand) +001 800 1777 9999

Τουρκία +90 850 390 2109

Ουκρανία +0 800 501134

Ηνωμένο Βασίλειο +0 808 189 1053

Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής +800 461 9330

Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής +1 503 726 2429

77Για όλες τις άλλες χώρες, δείτε τη διεύθυνση www.IMEthicsLine.
com

Iron Mountain Αριθμοί Γραμμής ΔεοντολογίαςIron Mountain Αριθμοί Γραμμής Δεοντολογίας
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Αργεντινή +0 800 333 0095

Αργεντινή +00 800 1777 9999

Αρμενία +1 720 514 4400

Αυστραλία +0011 800 1777 9999

Αυστραλία +1 800 763 983

Αυστρία +800 281119

Λευκορωσία +8 820 0011 0404

Βέλγιο +0800 260 39

Βέλγιο (Comgen Brussels) +00 800 1777 999

Βραζιλία +0800 892 2299

Βραζιλία +0021 800 1777 999

Βραζιλία (Ρίο ντε Τζανέιρο) +55 212018 1111

Βουλγαρία +0800 46038

Καναδάς +800 461 9330

Καναδάς +1 800 235 6302

Χιλή +1230 020 3559

Κίνα - Όλοι οι πάροχοι +400 120 3062

Κίνα - Telecom και Unicom μόνο +00 800 1777 9999

Κολομβία +844 397 3235

Κολομβία (Μπογκοτά) +57 13816523

Κροατία +0800 806 520

Κύπρος +8009 4544

Δημοκρατία της Τσεχίας +800 701 383

Δανία +8082 0058

Δανία +00 800 777 9999

Ντουμπάι +8000 3570 3169

Εσθονία +800 0100 431

Φινλανδία +0800 07 635

Φινλανδία  (Sonera) +990 800 1777 9999

Γαλλία +805 080339

Γαλλία (περιλαμβάνει Ανδόρα, Κορσική, Μονακό) +00 800 1777 9999

Γερμανία +0800 181 2396

Γερμανία (Deutsche Bundespost Telekom) +00 800 1777 9999

Ελλάδα +00800 1809 202 5606

Χονγκ Κονγκ (Όλοι οι πάροχοι) +800 906 069

Χονγκ Κονγκ (CW) +001 800 1777 9999

Ουγγαρία (Όλοι οι πάροχοι) +36 212111440

Ουγγαρία +00 800 1777 9999

Ινδία (VSNL) +000 800 100 3428

Ινδία (Όλοι οι πάροχοι) +000 800 100 4175

Ινδία (Kolkata) +91 337 1279005

Ινδονησία +803 015 203 5129

Ινδονησία (Τζακάρτα) +62 21 50851420

Ιρλανδία (Όλοι οι πάροχοι) +1800 904 177



ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ



One Federal Street
Boston, MA 02110
1.800.899.4766

ironmountain.com


