
ETTERLEVE VÅRE VERDIER
BESKYTTE DET SOM TELLER



ETIKKREGLER og FORRETNINGSATFERD



Melding fra Bill Meaney, administrerende direktør

Kjære medMountaineer,

Tillit. Det er vanskelig å opparbeide seg den, og lett å ødelegge den. I nesten syv tiår har det vært verdiene våre 
og hvordan vi etterlever dem som er grunnen til at kunder, partnere og aksjonærer stoler på oss. Våre verdier 
ligger til grunn for vår opptreden og representerer de idealene vi anser som de viktigste.

Handle med integritet, egen trygghet og sikkerhet, bygge kundeverdi, ta eierskap og fremme inkludering 
og teamarbeid.

Dette er grunnlaget for hvordan vi anvender disse verdiene.

Det gir oss trygghet, spesielt når vi tar juridiske og etiske avgjørelser. Det hjelper oss å overholde lover, regler og 
forskrifter som påvirker vår forretningsdrift. Det styrer våre valg, selv under utfordrende omstendigheter.

Les dette dokumentet grundig, slik at du kan forstå og følge våre retningslinjer og verdier når du kommer på 
jobb og skal utvide vår virksomhet som Moountaineers.

Husk at tillit begynner med deg. Snakk ut!

Vi må aldri bli useriøse i henhold til reglene og hva de representerer. Så hvis du mener at noen ikke lever opp til 
våre regler eller verdier, fortell det til noen. Du skal også vite at vi kommer aldri til å tolerere gjengjeldelse mot 
noen som snakker ut.

Vår suksess og vårt omdømme hviler på at vi følger reglene våre. På vegne av styret og vår administrerende 
ledelse vil jeg takke deg for at du etterlever våre verdier og beskytter det som teller. 

Vennlig hilsen,

Bill Meaney
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–Bill Meaney, administrerende direktør
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Passende gaveutveksling og gjestfrihet



HANDLE MED INTEGRITET
Vi er åpne og ærlige, og vi etterlever våre verdier hver eneste dag.

EGEN SIKKERHET OG SIKKERHET
Vi beskytter oss selv og andre mot skade, og vi sikrer kundenes aktiva 
som om de var våre egne. 

BYGGE OPP KUNDEVERDI
Vi ser stadig etter bedre måter å betjene kundene og styrke 
bedriftene deres på.

TA EIERSKAP
Vi tar personlig ansvar for våre teams suksess, kundene og 
selskapet vårt.

FREMME INKLUDERING OG TEAMARBEID
Vi søker og verdsetter hverandres unike ideer og perspektiver for 
å få bedre resultater.

09

VÅRE VERDIER
 definere hvem vi er. De leder våre handlinger som Mountaineers. 

VÅRT RYKTE
som et etisk selskap hjelper oss å ansette og utvikle de beste, bygge tillit til våre 

interessenter og åpne dører til nye markeder.

Selv om reglene tar opp mange av problemene vi kan møte som Mountaineers, 

kan ikke noe dokument dekke alt. Hvis du ikke finner svaret i reglene, eller hvis du 

ønsker ytterligere informasjon om et emne, kan du:

 • Snakke med sjefen din

 • Gjennomgå relaterte retningslinjer

 • Kontakte det globale personverns- og samsvarsteamet
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ALLE HAR 
EN STEMME 
HOS 
IRON MOUNTAIN
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Hva skjer etter at du har rapportert den dårlige oppførselen?
Alle rapporter om dårlig oppførsel undersøkes raskt, grundig og objektivt. Rapporten din vil bli holdt 
konfidensiell, i størst mulig grad.

Hvis en etterforskning er relatert til mulig kriminell aktivitet, vil vi involvere alle aktuelle politimyndigheter og 
støtte den rettslige prosessen fullt ut.

Når etterforskningen er fullført, vil vi iverksette passende disiplinære tiltak og foreta endringene som er 
nødvendige for å sikre at det ikke skjer igjen. Vi vil også gi deg en oppdatering om resultatet av rapporten din.

Det er trygt å snakke ut hos Iron Mountain
Iron Mountain tolererer ikke represalier. Det er en av de verste formene for dårlig oppførsel.

Gjengjeldelse kan ha mange former, inkludert:
 • Trakassering eller trusler
 • Degradering eller oppsigelse
 • Reduksjon av arbeidstimer eller muligheter for overtid
 • Uberettigede negative tilbakemeldinger
 • Bli motarbeidet av ledelsen eller unngått av kolleger

Enhver form for gjengjeldelse mot noen som i god tro har tatt opp en sak som har voldt bekymring, vil bli møtt 
med alvorlige konsekvenser, opp til og inkludert oppsigelse.

Mens selskapet vil overvåke gjengjeldelse og prøve å forhindre det, husk at det er enhver Mountaineers plikt å 
rapportere hvis man oppdager det.
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SNAKKE
UT!

DU KAN OGSÅ GÅ TIL:

- Din leder eller veileder
- HR
- Global Privacy and Compliance
- Global Safety, Risk, and Security
- Iron Mountains General Counsel
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Hvis du er usikker på en bestemt situasjon eller mener noen gjør noe galt, er det din plikt som Mountaineer å 
snakke ut. 

Ved å formidle en bekymring, kan selskapet undersøke og løse problemet slik at det ikke skjer igjen.

Hva er etikklinjen?
Iron Mountains etikklinje lar deg formidle dine bekymringer konfidensielt og (der det er lovlig å gjøre det) 
anonymt. Rapporter blir tatt av et uavhengig selskap og deretter sendt til Iron Mountain for gjennomgang, 
etterforskning og passende tiltak.

Etikklinjen er alltid tilgjengelig. Gå til www.IMEthicsLine.com eller se baksiden av reglene etter ditt lokale 
telefonnummer.



Forretningspartnere som arbeider med oss  eller på våre vegne, inkludert leverandører, forhandlere, entreprenører, 
konsulenter, midlertidig ansatte og andre, må overholde prinsippene som er angitt i vår leverandøradferd og opprettholde 
de samme høye standardene for forretningsadferd.

Alle Mountaineers, på alle nivåer i selskapet vårt, har et ansvar for å:
 • Etterleve våre verdier
 • Følge våre regler, retningslinjer, prosedyrer og loven
 • Snakke ut dersom du ser dårlig oppførsel
 • Fullføre dine samsvarsopplæringer innen fristen
 • Hjelpe oss når vi undersøker dårlig oppførsel
 • Spørre når du ikke vet hva du skal gjøre

Sjefer og ledere har ytterligere ansvar for å:
 • Diskutere reglene og verdiene våre under teammøter og medarbeideres tilbakemeldinger
 • Belønne handlinger av etisk ledelse
 • Snakke med teamene dine om hvordan disse handlingene er forbundet med vår suksess
 • Få medarbeiderne til å føle seg komfortable ved å stille spørsmål og ved å ta opp saker som volder bekymring
 • Vise medarbeiderne måtene de kan rapportere dårlig oppførsel på
 • Forsterke det faktum at vi ikke tolererer gjengjeldelse
 • Sørge for at våre partnere (som konsulenter eller vikarer) også handler i tråd med våre verdier

Dispensasjon
I sjeldne situasjoner kan vår senioradvokat gi dispensasjon. Slike dispensasjoner vil bli vurdert nøye i lys av våre verdier og 
offentliggjort iht. loven.
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Hvem må følge reglene?
Hver person som driver forretning for Iron Mountain, må følge reglene, og dette inkluderer ansatte, offiserer, 
agenter og styremedlemmer. Reglene gjelder alle Iron Mountain-forretningsenheter, juridiske enheter, kontrollerte 
felleskontrollerte selskaper, tilknyttede selskaper og partnerskap over hele verden. Det er ingen unntak. I situasjoner 
der retningslinjer eller lokal standard avviker fra reglene, gjelder den strengeste standarden.

VÅRT ANSVAR 
I HENHOLD TIL 
REGLENE
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IRON 
MOUNTAIN 
TJENER PÅ 
MERITTENE
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Slik er vi ansvarlige
Rettferdig konkurranselovgivning varierer fra land til land, men disse prinsippene er konstante:
- Unngå formelle eller uformelle avtaler med konkurrenter om å:
  • Kreve en bestemt pris for en tjeneste (prisfastsettelse) 
  • Manipulere en budgivningsprosess (budrigging) 
  • Dele opp markeder etter geografi eller kunde (markedsfordeling) 
- Unngå nedsettende kommentarer om våre konkurrenter eller deres tjenester
- Gi bare ærlige, nøyaktige og ikke overdrevne påstander om våre egne tjenester
- Aldri blande oss på en upassende måte inn i våre kunders eksisterende forretningskontrakter

Hva skal jeg gjøre hvis en konkurrent diskuterer en upassende ordning:
– Snakk ut. Formidle din bekymring og be om at diskusjonen om dette emnet avsluttes. 
– Hvis diskusjonen fortsetter, kan du gå eller legge på. Forlat møtet eller avslutt samtalen umiddelbart.  
– Registrer innvendingen og at du forlater møtet/samtalen. Ta notat for deg selv. Sørg for at noen minutter av samtalen  
 eller møtet dreier seg om at du avslutter.  
– Eskaler til globalt personvern og samsvar. Informer umiddelbart veilederen din og et medlem av det globale  
 personverns- og samsvarsteamet.

  Finn ut mer:
Hvis du har spørsmål om antitrust- eller konkurranseproblemer, snakk med din overordnede eller det globale 
personverns- og samsvarsteamet, og gå gjennom vår globale antitrust- og rettferdige konkurranseretningslinjer.  
Se også følgende avsnitt i reglene: “Innhente data fra konkurrenter” og “Selge og markedsføre med integritet.“
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Iron Mountain mener at en fri og konkurransedyktig markedsplass gir oss den beste anledningen for å lykkes. Vi erkjenner 
at selv forekomsten av urettferdighet eller bedrag i vår konkurransepraksis kan direkte hindre våre sjanser til å lykkes. Ved å 
levere verdi og de beste tjenestene i vår klasse, utkonkurrerer vi konkurransen og bygger langvarig tillit med våre kunder. 

KONKURRERE 
HARDT, MEN 
RETTFERDIG
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“Egnede kilder” med konkurransedyktig informasjon kan være:
- Offentlige nettsteder og sosiale medier
- Nyhetsartikler og intervjuer
- Økonomiske rapporter og arkiver
- Tilbakemelding fra kunder
- Nettanmeldelser
- Industri- og handelsjournaler
- Informasjon distribuert på messer og konferanser
- Offentlige oppføringer

Kontakt globalt personvern og samsvar hvis du støter på noe av  
det følgende:
- “Funnet” dokumenter, for eksempel e-post feilaktig sendt til Iron Mountain
- Konfidensielle konkurrentdokumenter fra hvilken som helst kilde, inkludert:
   • Kontrakter eller prisplaner
   • Strategidokumenter
   • Pristilbud eller forslag til andre kunder
  • Alle dokumenter med etiketter som “Hemmelig“, “Konfidensielt “ eller “Proprietært“
- Informasjon utgitt gjennom et databrudd eller annen kriminell aktivitet

  Finn ut mer:
Hvis du har spørsmål om hvordan du på riktig måte kan samle eller bruke konkurransedyktig intelligens,  
snakk med din overordnede og gå gjennom vår globale antitrust- og rettferdighetspolitikk.
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“ Vi kan ikke outsource 
ansvaret for uetisk eller 
ulovlig konkurransedyktig 
intelligensinnsamling.“

Iron Mountains 
retningslinjer for konkurransedyktig 
intelligens

INNHENTE 
DATA FRA 
KONKURRENTER

Overvåking av bransjens utvikling og forståelse av konkurranselandskapet hjelper oss med å forbedre løsningene og 
konkurrere mer effektivt. Men ingen konkurransedyktig informasjon er verdt å sette Iron Mountain sitt rykte i fare eller vår 
evne til å levere vår forpliktelse til å handle med integritet.

Slik er vi ansvarlige
Vi er forsiktige og ærlige når vi samler inn, mottar og bruker informasjon om konkurranselandskapet.

DETTE BETYR AT VI:

–  Stoler kun på egnede informasjonskilder (se tabellen nedenfor)
–  Feilrepresenterer aldri vår identitet eller arbeidsgiver
–  Ansetter ikke konkurrentenes ansatte for å få konfidensiell informasjon eller oppmuntre 
 disse ansatte til å avsløre konfidensiell informasjon når de endelig er ombord
–  Opprett alltid en kontrakt og be alle konsulenter og agenter om å overholde Iron Mountains standarder  
 og retningslinjer
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Slik er vi ansvarlige
Når vi utøver vår profesjon, ligger vår lojalitet hos selskapet. 

Dette betyr at vi:
– Vær oppmerksom på — og prøv å unngå — situasjoner der det kan oppstå konflikter
– Belys straks alle konflikter (enten de er faktiske, potensielle eller oppfattede) på den måten som kreves av våre  
 retningslinjer
– Iverksett tiltak for å redusere virkningen av konflikter hvis de ikke kan unngås

Interessekonflikter kan anta mange former –
Våre retningslinjer om interessekonflikter beskriver hvordan du håndterer dem på følgende områder:

1. Ansettelse hos konkurrenter eller der tidsforpliktelsen vil hindre din evne til å utføre din rolle hos Iron Mountain

2. Personlige forhold mellom ansatte i samme rapporteringslinje eller med en av våre forretningspartnere

3. Vesentlige økonomiske interesser (5% eller mer) med en enhet som Iron Mountain driver forretninger med

4. Tjeneste i styrer for kommersielle selskaper eller hvor tidsforpliktelsen vil hindre din evne til å utføre din rolle i 
Iron Mountain 

  Finn ut mer:
Hvis du har spørsmål om en interessekonflikt eller hvordan du kan avsløre den, se våre retningslinjer om 
interessekonflikter.
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For å fremme inkludering og teamarbeid, er det enhver Mountaineers plikt å forhindre at personlige interesser og forhold 
forstyrrer forretningsbeslutningene våre. Selve forekomsten av en interessekonflikt kan få andre til å tvile på integriteten vår, 
skade teamene våre og hindre vår evne til å innfri våre løfter. 

Dette er grunnen til at vil unngå eller avsløre situasjoner som kan svekke vår dømmekraft eller som kan påvirke oss på en slik 
måte at det ikke er til det beste for Iron Mountain.

UNNGÅ 
INTERESSEKONFLIKTER
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Iron Mountain fører an 
Vi forstår bedre enn noe annet selskap hvordan et effektivt journal- og informasjonsstyringsprogram kan øke 
effektiviteten, redusere risiko og øke verdien på tvers av en organisasjon.

Gjør din del ved å:
- Identifisering og klassifisering av alle offisielle forretningsdokumenter, uavhengig av format
- Vedlikeholde journaler på en sikker og organisert måte, slik at de lett og pålitelig kan hentes inn
- Å destruere papirjournaler på en trygg måte, ved hjelp av våre sikre makuleringsbeholdere
- Overhold strengt alle juridiske stopp-ordrer 

En “record” kan være fysisk eller elektronisk, og inkluderer:
– E-post, brev, telefonbeskjeder og chattelogger
– Bilder og videoer
– Timelister
– Utgiftsrapporter
– Innkjøpsordrer og fakturaer
– Kontrakter
– Budsjettprognoser
– Regulatoriske arkiver

  Finn ut mer:
Hvis du har spørsmål om økonomisk journalføring eller vårt firmas journal- og informasjonstyringsprogram, 
kan du snakke med din overordnede og gjennomgå retningslinjene for journalføring og informasjon.
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“	Ved	effektivt	å	
implementere konsekvent 
og ansvarlig journalføring, 
øker	vi	effektiviteten,	
reduserer risikoen og 
tenker verdi i absolutt hele 
organisasjonen.”

Iron Mountains journaler og
retningslinjer for informasjonshåndtering

Integritet i våre bøker, journaler og regnskaper er avgjørende for å opprettholde vårt omdømme og den tilliten vi har bygget 
opp til våre aksjeholdere. Korrekt offentliggjøring av disse journalene vil også bidra til å inspirere kundenes og investorenes 
tillit. Derfor må vi aktivt administrere alle forretningsregistreringer og iverksette alle nødvendige tiltak for å sikre at de er 
sannferdig og transparente.

Slik er vi ansvarlige
Som et børsnotert selskap, er vi pålagt å opprettholde og utgi nøyaktige journaler. Men i tillegg er det en viktig måte for 
Mountaineers å ta eierskap og handle med integritet på.

DETTE BETYR AT VI:

– Følge nøye med på alle finanskontroller og registeradministrasjonsregler
– Gi revisorer eller regulatorer nøyaktige, komplette og rettidige journaler
– Aldri justere inntekts- eller utgiftsdetaljer på feil måte for å oppnå et budsjettmål
– Vær oppmerksom på vage eller ikke-støttede transaksjoner som kan indikere svindel eller hvitvasking av penger
– Oppbevare journaler kun så lenge det kreves av den globale oppbevaringsplanen for journaler 

ADMINISTRERE 
OG SENDE UT 
NØYAKTIGE 
JOURNALER
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Slik er vi ansvarlige
Å drive handel i bred internasjonal skala kan innebære risiko. 

Det er derfor vi:
– Unngår å selge til eller inngå partnerskap med enkeltpersoner eller organisasjoner som ikke har blitt screenet 

mot myndighetssanksjoner eller boikottlister
– Begrenser uautoriserte ansatte fra å få tilgang til kundeinformasjon som kan kontrolleres i henhold til visse 

avtaler og forskrifter
– Arbeider med kundene våre og globalt personvern og samsvar for å sikre at vi er rettmessig autorisert til å 

overføre begrensede data over landegrensene
– Observere forretningspartnere i vår forsyningskjede for å sikre at også de er
– Rådfører oss med globalt personvern og samsvar hvis vi utvider til et nytt land, eller utvikler utstyr eller 

teknologi som kan eksporteres

  Finn ut mer:
Hvis du har spørsmål om internasjonale sanksjoner og handelsbestemmelser, snakk med globalt personvern 
og samsvarsteam og se vår internasjonale retningslinjer for sanksjoner og handel.
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Vi opererer i mange land som pålegger kontroll på import og eksport av sensitivt utstyr og data (for eksempel datamaskinvare 
og krypteringsteknologi). Det er også globale begrensninger for å gjøre forretninger med visse utpekte grupper, enkeltpersoner 
eller land. Å overholde internasjonale sanksjoner og handelsregler er avgjørende for å bevare vår evne til å drive virksomhet 
internasjonalt, og det er en viktig måte vi etterlever vår verdi for trygghet og sikkerhet på.

OVERHOLDELSE AV 
INTERNASJONALE 
SANKSJONER OG 
HANDELSFORSKRIFTER
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Slik er vi ansvarlige
Iron Mountain vil alltid velge å tape forretningsvirksomhet i stedet for å godta en bestikkelse for å vinne den. 

Hva er bestikkelse?
Bestikkelse omfatter å tilby noe av verdi for å påvirke hvordan noen, enten i offentlig eller privat sektor utfører sitt arbeid 
eller for å oppnå en urettmessig forretningsfordel. Selv om en bestikkelse ikke blir akseptert, er det fortsatt ulovlig og 
imot Iron Mountains retningslinjer.

Bestikkelse kan være alt av verdi, ikke bare kontanter. En veldedighetsdonasjon, rabatt eller til og med et jobb- eller 
praksistilbud kan betraktes som bestikkelse.

Etterfølge alle gjeldende lover
Vi er et globalt selskap og overholder strengt lovene om bestikkelse og korrupsjon i alle land vi driver virksomhet — enten 
det er på føderalt, statlig eller lokalt nivå. Dette inkluderer USAs lov om utenlandsk korrupsjonspraksis (Foreign Corrupt 
Practices Act), Storbritannias bestikkelseslov (Bribery Act) og Brasils lov om rene selskaper (Brazil Clean Companies Act).

  Finn ut mer:
Hvis du har spørsmål om bestikkelse eller korrupsjon, snakk med din overordnede eller globalt personverns-  
og samsvarsteam og gjennomgå våre retningslinjer for antibestikkelse og antikorrupsjon.

DETTE BETYR AT VI:

– Du må aldri tilby, love eller gi noe av verdi i bytte for forretninger eller for å få en urettmessig fordel
– Velg (og overvåk) tredjeparter som deler vår forpliktelse til antikorrupsjon og antibestikkelse 
– Oppbevar bøker og registreringer som fullt ut og nøyaktig beskriver alle betalinger og utgifter

Korrupsjon og bestikkelse skader fellsskapet, setter vårt omdømme i fare og kan føre til betydelige bøter og fengsel. 
Uavhengig av lokal skikk eller andre selskapers oppførsel, vil Iron Mountain (og våre forretningspartnere) unngå at vi synes å 
handle upassende — spesielt når det gjelder samhandling med myndighetspersoner.

FORHINDRE 
BESTIKKELSE OG 
KORRUPSJON
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Diagram for godkjenningsnivå: Tilby gaver og gjestfrihet

Tilleggsregler for offentlige tjenestemenn
Å samhandle med offentlige tjenestemenn krever ekstra forsiktighet. Det som kan være tillatt for 
kommersielle selskaper, kan være ulovlig når det gjelder samhandling med myndighetene. Innhent 
alltid godkjenning fra det globale personverns- og samsvarsteamet før du gir noe av verdi til en  
offentlig tjenestemann. 

Begrepet “Offentlig tjenestemann” er en bred kategori som inkluderer:
– Alle valgte og utnevnte myndighetspersoner, selv om de jobber deltid
– Ansatte i offentlige etater
– Ansatte i statseide virksomheter og organisasjoner, inkludert banker, universiteter eller sykehus
– Kandidater til politiske verv

  Finn ut mer:
Hvis du har spørsmål om gaver og gjestfrihet, snakk med din overordnede eller det globale personverns- og 
samsvarsteamet og gjennomgå retningslinjene for gaver, gjestfrihet og veldedighetsbidrag.

Til en offentlig tjenestemann

Å GI
(Ikke mer enn fire per mottaker per år)

GAVER
(Uttrykk for takknemlighet, som blomster 

eller sjokolade)

GJESTFRIHET
(reiser og losji knyttet til demonstrasjon av 

Iron Mountain-tjenester)

Til en nåværende eller 
 potensiell kunde

Til en felles Mountaineer

Krev alltid godkjenning fra globalt 
personvern og samsvar

Krev godkjenning fra globalt 
personvern og samsvar  

dersom >$ 100

Krev alltid godkjenning fra globalt 
personvern og samsvar

Krev godkjenning fra globalt 
personvern og samsvar  

dersom >$ 250

Må være rimelig og kan generelt  
ikke sendes tilbake for refusjon

Må være rimelig og kan generelt  
ikke sendes tilbake for refusjon
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Iron Mountain er stolt av 
å støtte mange veldedige 
formål i samfunnet. 

Alle veldedige bidrag gitt 
på vegne av Iron Mountain 
— enten det er gjennom 
donasjoner eller frivillig 
arbeid — må sendes til 
nettportalen for gaver og 
gjestfrihet.

VELDEDIGHETSBIDRAG

PASSENDE 
GAVEUTVEKSLING 
OG GJESTFRIHET

Å bygge sterke relasjoner med kunder og forretningspartnere er svært viktig for Iron Mountains suksess. Utveksling av gaver kan være 
en passende måte å uttrykke takknemlighet på, og å tilby gjestfrihet kan hjelpe oss med å diskutere tema innen vår virksomhet og 
med å vise frem våre tjenester. Mens gaver og gjestfrihet kan være legitime måter å bygge tillit på, kan de aldri brukes til å påvirke 
forretningsbeslutninger på feil måte. Derfor må de være rimelige og i samsvar med selskapets retningslinjer.

Slik er vi ansvarlige
Mens lokale skikker angående gaver og gjestfrihet varierer, vil vi alltid være forpliktet til våre verdier og være ansvarlige for våre regler. 

I tillegg til faktorene som er nevnt ovenfor, må gaver og gjestfrihet vi aksepterer være:
– Uoppfordret
– Avslått, hvis de tilbys av leverandører rundt tidspunktet for innkjøpsbeslutningen
– Under $100 for gaver og $250 for gjestfrihet, med mindre det er godkjent som beskrevet i retningslinjene våre

DETTE BETYR AT ALLE GAVER OG GJESTFRIHET SOM VI TILBYR MÅ VÆRE:

– For et legitimt formål (for eksempel å hjelpe til med å demonstrere en tjeneste)
– Godkjent i henhold til våre egne retningslinjer (se diagram for godkjenningsnivå) og tillatt av mottakerens retningslinjer
– I samsvar med lokal lovgivning
– Rimelig i verdi, og ikke i form av kontanter eller gavekort
– Egnet under omstendighetene (aldri pinlig eller potensielt skadende for vårt omdømme)
– Nøyaktig registrert og regnskapsført i våre bøker og journaler
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STYRKE 
VÅRE TEAM
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VÅRE FOLK
ER VÅR
STØRSTE
RESSURS
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Trakassering og trusler kan være...
- Noe vi sier – som å fortelle støtende vitser eller bruke tilslørt rasisme.
- Noe vi viser – som å spre graffiti eller å sette støtende klistremerker på et kjøretøy
- Noe vi gjør personlig – som å komme med uønsket seksuelle tilnærmelser eller blokkere andres vei
- Noe vi gjør på nettet – som mobbing på sosiale medier eller å lage en profil for å komme med nedsettende kommentarer

  Finn ut mer:
Hvis du har spørsmål om diskriminering, trakassering eller vold på arbeidsplassen, snakk med din overordnede og gå 
gjennom våre retningslinjer mot diskriminering, trakassering og mobbing, og våre retningslinjer for rapporteringsfeil.
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RESPEKTERE OG BESKYTTE 
ANDRE MOUNTAINEER-
MEDARBEIDERE

Trakassering, diskriminering og trusler er ikke bare ulovlig og farlig — det skaper et dårlig miljø og en atmosfære av 
mistillit og respektløshet som hindrer oss i å nå vårt fulle potensiale. Ved å bidra til å skape en trygg og respektfull 
arbeidsplass, bidrar vi til å bygge et selskap der enhver Mountaineer har en stemme og har mulighet til å lykkes.

Slik er vi ansvarlige
Vi har en forpliktelse til å ha en arbeidsplass som er fri for diskriminering, trakassering, mobbing, vold eller andre 
former for voldelig oppførsel.

DETTE BETYR AT VI:

–  Behandle alltid andre Mountaineer-medarbeidere med verdighet og respekt
–  Ta beslutninger om ansettelse basert på fortjeneste — ikke på egenskaper som rase, religion, etnisitet,  
 alder, funksjonshemming, kjønnsidentitet eller seksuell legning
–  Bidra til å forhindre vold på arbeidsplassen ved å:
   • Gjennomføre grundig bakgrunnssjekk
   • Være oppmerksom på faretegn som roping eller kasting av ting
   • Tone ned argumenter og bidra til å løse konflikter
   • Rapportere trusler om vold eller våpen på arbeidsplassen
   • Ringe til politimyndighet hvis det er overhengende fare, og deretter rapportere det til lederen  
    din eller til global sikkerhet, risiko og trygghet
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VERDSETTE 
INKLUDERING OG 
MANGFOLD

Å tiltrekke, utvikle og styrke individer med et bredt spekter av erfaringer, evner og synspunkter er en nøkkelkomponent 
i vår suksess. Ved å favne hverandres unike egenskaper og bakgrunn, beriker vi arbeidsplassen vår, løser problemer 
mer kreativt og forstår kundenes behov bedre. Å inkludere og respektere mangfold i våre ord og handlinger, bidrar til å 
maksimere den ansattes bidrag og gjør oss i stand til å ta bedre beslutninger. 

Slik er vi ansvarlige
Vi skaper en inkluderende og aksepterende arbeidsplass der vi verdsetter og lærer av forskjellene våre. 

 Finn ut mer:
Hvis du har spørsmål om vår forpliktelse til inkludering og mangfold, snakk med din overordnede eller  
besøk vår portal for bedriftssamfunnsansvar.

DETTE BETYR AT VI:

– Søk alltid alternative tilnærminger og synspunkter
– Hør respektfullt på alles mening — uavhengig av ansiennitet
– Vurder viktigheten av mangfold når du rekrutterer og bygger team
– Del åpent kunnskap med de som kan dra nytte av det — spesielt nye Mountaineer-medarbeidere
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Slik er vi ansvarlige
Hos Iron Mountain er trygghet ikke gjenstand for forhandling. Intet operasjonelt mål eller målinger er  
viktigere enn en Mountaineer-arbeidere trygghet og sikkerhet.

Dette betyr at vi:

Fremmer sikkerhet
– Overhold selskapets sikkerhetskrav til enhver tid
– Rapporter alle hendelser og nestenulykker
– Grip inn i enhver usikker handling eller tilstand
– Finn måter å forbedre sikkerheten på hver dag
– Ta ansvar for vår sikkerhet og de rundt oss
– Kun utfør arbeid som vi er opplært til
– Stans arbeid som ikke kan utføres trygt

Oppretthold fysisk sikkerhet
– Lås alltid kjøretøy, aktiver alarmer og sikre Iron Mountain-utstyr (som bærbare datamaskiner  
 og mobiltelefoner)
– Ikke la dørene stå åpne eller la folk følge oss inn i våre lokaler
– Rapporter eller henvend deg høflig til alle som ikke har på seg Iron Mountain-merket

Insister på et stoffritt arbeidssted
–  Kom på jobb uten å være påvirket av narkotika eller alkohol
–  Kontakt din overordnede eller HR angående et narkotika- eller alkoholproblem — selskapet har ressurser til å hjelpe
– Snakk ut dersom du ser en påvirket kollega på jobben

  Finn ut mer:
Hvis du har spørsmål om trygghet, sikkerhet eller våre retningslinjer for en stoffri arbeidsplass, snakk med  
din overordnede. 
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“ Hver Mountaineer vet at 
sikkerhet ikke kan diskuteres.”

Iron Mountains 
Globalt sikkerhetsteam

Ingenting hos Iron Mountain er viktigere enn helse, trygghet og sikkerhet. Når vi ikke følger prosedyrene våre, setter vi 
vår mest kritiske ressurs — våre Mountaineer-medarbeidere — i fare. Vi jobber hardt for å sikre et sunt, trygt og sikkert 
arbeidsmiljø slik at vi kan være mer engasjerte, mer produktive og mer fokusert på å glede våre kunder.

ETTERLEVE 
SIKKERHET 
24/7
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Informasjonssikkerhet
Vi er i økende grad avhengige av våre nettverk og dataene de inneholder. Hacking, brudd og sikkerhetsavvik er kritiske 
risikoer som vi kontinuerlig må overvåke og håndtere.

For å beskytte informasjonssystemene og dataene våre, må vi:
– Fullføre alle opplæringer om informasjonssikkerhet i tide
– Unngå å besøke upassende nettsteder
– Ikke installere ikke-godkjent programvare eller åpne mistenkelige vedlegg
– Beskytte påloggingsinformasjonen vår
– Koble personlige enheter til Iron Mountain-nettverket bare når de er autoriserte
– Vær stadig oppmerksom på phishing-svindel eller andre forsøk på å trenge inn i systemene eller kontoene våre

   Finn ut mer:
   Hvis du har spørsmål om informasjonssikkerhet eller akseptabel bruk av vår teknologi og våre  
   informasjonssystemer, snakk med din overordnede og gjennomgå våre retningslinjer for akseptabel bruk.
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Våre teknologi- og informasjonssystemer hjelper oss til å jobbe mer produktivt, kommunisere mer effektivt og bedre 
betjene våre kunder. Ved å beskytte teknologien vår og bruke den på riktig måte, bygger vi kundeverdi — gleder vi 
kundene våre mens vi tenker nytt for å dekke behovene deres.

Slik er vi ansvarlige
Upassende bruk av vår teknologi og våre informasjonssystemer kan tømme ressurser, kompromittere vår sikkerhet og 
føre til varig skade på vårt varemerke og omdømme. 

BRUKE TEKNOLOGI OG 
INFORMASJONSSYSTEMER 
TRYGT OG 
ANSVARLIG

FOR Å UNNGÅ AT DETTE FOREKOMMER:

– Gir vi systemtilgang kun til autoriserte personer og fjerner tilgangen så snart det ikke lenger er behov for det
– Holder vi konfidensiell informasjon utenfor ikke-godkjente nettsteder eller sosiale medier
– Sender vi aldri meldinger som inneholder trakasserende eller støtende innhold
– Vurderer vi personvernimplikasjoner når vi velger og implementerer nye systemer
– Følger prosedyrene for å sikre at data slettes sikkert før utstyr kasseres
– Holder ikke-forretningsmessig bruk av vår teknologi og våre informasjonssystemer til et minimum
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Konfidensiell informasjon og intellektuell eiendom inkluderer...
– Strategidokumenter
– Kontrakter
– Kundelister
– Prislister
– Arbeidsflyt og driftsprosedyrer
– Markedsføringsplaner
– Ikke-offentlig finansiell informasjon eller anslag
– Informasjon om fusjoner og oppkjøp
– Undersøkelses- og revisjonsmateriell
– Ansattrelatert informasjon

  Finn ut mer:
  Hvis du har spørsmål om konfidensiell og proprietær informasjon, kan du se våre retningslinjer for  
  informasjonsklassifisering og håndtering, eller kontakte globalt personverns- og samsvarsteam.
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BESKYTTE VÅR 
KONFIDENSIELLE 
INFORMASJON OG 
INTELLEKTUELL EIENDOM

Vår konfidensielle forretningsinformasjon og intellektuelle rettigheter er kritiske aktiva som det har tatt flere tiår å utvikle. Uten dem 
kunne vi ikke fortsette å innovere, forbedre tjenestene våre og glede kundene våre. Dette er grunnen til at vi må gjøre alt vi kan for å 
sikre at disse intellektuelle aktiva er trygge og beskyttet mot misbruk.

Slik er vi ansvarlige
Vi har alle en viktig plikt til å beskytte vår konfidensielle informasjon og intellektuelle rettigheter mot misbruk eller uautorisert 
avsløring. 

FOR Å BIDRA TIL Å OPPFYLLE DENNE FORPLIKTELSEN:

– Deler VI kun informasjon med autoriserte personer som har et legitimt forretningsbehov
– Forsikrer at ikke-avsløringsavtaler er på plass før det gis ut konfidensiell eller proprietær informasjon utenfor vårt selskap
– Sikrer dokumenter, data og enheter i samsvar med våre sikkerhetsregler
– Kasserer kun dokumenter ved hjelp av våre sikre makuleringsbeholdere 
– Unngår å diskutere konfidensiell informasjon offentlig og iverksetter tiltak for å forhindre at folk ser den på våre mobilenheter
– Rapporterer misbruk eller uautorisert utlevering til ledelsen, globalt personvern og samsvar, eller global trygghet, risiko og  
 sikkerhet
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Den verste fienden til bedrageri: En etisk Mountaineer
Bedrageri, forsømmelse og misbruk finnes i mange forskjellige former og kan sette vår virksomhet og driftshandlinger i alvorlig 
fare. En Mountaineer sin forpliktelse til å etterleve våre regler og verdier er den sikreste måten å forhindre dette på, oppdage det 
og rette opp hvis det skjer.

Å ta eierskap betyr umiddelbart å varsle en leder eller etikklinjen om enhver aktivitet som 
kan tyde på en forbrytelse som svindel eller hvitvasking av penger, for eksempel:

– Forfalskning eller ukorrekt endring av bedriftens journaler
– Forfalskning av utgiftskrav
– Misbruk eller bruk av selskapets aktiva til personlig vinning
– Å bevisst generere eller betale falske krav eller fakturaer
– Å bevisst undervurdere eller skjule forpliktelser eller tap
– Overføre penger på en uregelmessig måte
– Ta ombord en kunde med ufullstendig eller inkonsekvent informasjon

  Finn ut mer:
  Hvis du har spørsmål om å beskytte våre aktiva mot misbruk eller svindel, kan du snakke med din overordnede og  
  gjennomgå våre retningslinjer for global fasilitet og progressiv disiplin.
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BESKYTTE VÅRE 
MEST VERDIFULLE 
AKTIVA

Vår verdiegen trygghet og sikkerhet, er kjernen i løftet vi gir til våre kunder og våre ansatte. Ved å holde lokalene og 
innholdet trygt og selskapet vårt fri for tyveri, svindel eller skade, kan vi levere våre serviceforpliktelser og finansiere 
trygt vår virksomhet.

Slik er vi ansvarlige
Vi vurderer kontinuerlig vår risiko og forbedrer våre kontroller for å beskytte selskapet og dets eiendeler.

DETTE BETYR AT VI:

– Er alltid iført vårt Iron Mountain ID-kort og sørger for at også andre er det
– Melder straks om ødelagte alarmer eller brannslukningsutstyr
– Vær oppmerksom på uautoriserte personer i og rundt lokalene våre
– Passe på selskapets midler bare brukes til forretningsmessige og ikke personlige formål
– Beskriver reise-, underholdnings- og andre utgifter fullt ut og nøyaktig
– Alltid gå gjennom våre ansattes utgiftsrapporter
– Arbeide gjennom innkjøp av selskapets aktiva
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Sosiale medier er et mektig verktøy som gjør at vi enkelt kan dele informasjon og effektivt engasjere oss i våre kunder og 
andre interessenter. Misbruk kan imidlertid skade våre medarbeidere og sette vår informasjon og omdømme i fare. Ettersom 
sosiale medier spiller en stadig viktigere rolle i vårt personlige og profesjonelle liv, er det viktig å bruke dem til sitt fulle 
potensiale samtidig som man er oppmerksom på farene.

Slik er vi ansvarlige
Å bruke sosiale medier effektivt og ansvarlig betyr at vi:
– Beskytter kontoopplysningene våre mot tyveri eller misbruk
– Alltid utvis høflighet og profesjonalitet i utvekslinger på nettet 
– Holder konfidensiell bedriftsinformasjon utenfor sosiale medier
– Bruker aldri sosiale medier til å utøve trakassering, mobbing eller aktivitet som er ulovlig eller bryter med våre regler
– Bekrefter kunder når de kontakter oss på sosiale medier, men henviser dem til Kundeservice for å løse spesifikke problemer
– Identifiser oss selv som Iron Mountain-ansatte når vi legger ut poster om selskapet vårt eller våre tjenester
– Oppgir at våre meninger er våre egne, personlige, og ikke Iron Mountain sine
– Følger passende veiledning fra Juridisk og HR når man bruker innhold på sosiale medier for å ta ansettelsesbeslutninger

  Finn ut mer:
  Hvis du har spørsmål om bruk av sosiale medier effektivt og ansvarlig, snakk med din overordnede og gå  
  gjennom våre retningslinjer for sosiale medier.

EFFEKTIV OG 
ANSVARLIG BRUK AV 
SOSIALE MEDIER
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Som Mountaineers, er vi veldig stolte av kvaliteten på tjenestene våre og verdien vi tilfører kundene våre. Ved å uttrykke 
dette med ærlighet og uten overdrivelse, bygger vi tillit til vårt varemerke og fortrolighet i markedet. Enten du er en aktør 
innen salg eller markedsføring, skal du huske at hver samhandling utenfor vår bedrift er en anledning for å etterlate et 
positivt, varig inntrykk av Iron Mountain. 

Slik er vi ansvarlige
Ved salg og markedsføring bygger vi kundeverdi ved å:
– Fremheve vår styrke, i stedet for å snakke nedsettende om konkurrentene våre 
– Ikke presentere feil eller overdrive kvaliteten på tjenestene våre 
– Aldri bruke rykter, falsk informasjon eller ulovlig dokumentasjon for å kommunisere med kunder 
– Respektere alle opphavsrettigheter, logoer og annen intellektuell eiendom
– Overholde alle gjeldende lover og selskapets retningslinjer angående:
   • Kundekommunikasjon og antispamming
   • Krav om varsel og samtykke
   • Preferanser for markedsføringskontakter

  Finn ut mer:
  Hvis du har spørsmål om salg og markedsføring, kan du snakke med din overordnede og gjennomgå retningslinjene  
  våre for antitrust og rettferdig konkurranse. Se også avsnittet «Samle konkurransedyktig intelligens» i reglene.

SELGE OG 
MARKEDSFØRE 
MED INTEGRITET
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Å BYGGE TILLIT 
MED KUNDER 
OG FELLESSKAP
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Definisjonen av «personopplysninger» varierer over hele verden 
Generelt gjelder det informasjon som kan identifisere noen direkte eller indirekte. 

Eksempler inkluderer:
- Navn - Fotografi

- Adresse - Helse- eller medisinsk informasjon

- Telefonnummer - Genetisk informasjon

- Ansatt-ID - Biometrisk informasjon

- E-postadresse - Geolokaliseringsdata

- IP-adresse - Nettleserhistorikk

- Bank- eller kredittkortinformasjon - Påloggings-ID eller nettskjermnavn
- Forsikringspolisenummer

  Finn ut mer:
  Hvis du har spørsmål om personvern, snakk med din overordnede, globalt personverns- og samsvarsteam  
  og gå gjennom vår globale retningslinjer for personvern.
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RESPEKTERE 
PERSONVERN

Å beskytte personopplysningene til våre kunder, andre Mountaineers og forretningspartnere, er kjernen i det vi gjør. Når 
vi respekterer den enkeltes personvern, bygger vi tillit og forbedrer vårt rykte som et selskap folk foretrekker å gjøre 
forretninger med. Av disse grunnene er det viktig at vi bare bruker personopplysninger for legitime forretningsformål og 
beskytter dem mot uautorisert tilgang, endring eller utlevering.

Slik er vi ansvarlige
Vi er forpliktet til å overholde alle gjeldende krav til personvern og databeskyttelse.

Ansattes personopplysninger
I de fleste land har vi ytterligere forpliktelser angående ansattes opplysninger, for eksempel:
– Gi klare og nøyaktige personvernerklæringer til ansatte og jobbsøkere
– Informere globalt personvern og samsvar før du bruker nye IT-applikasjoner, systemer eller leverandører som  
 behandler personopplysninger
– Destruere personopplysninger når det ikke lenger er behov for dem, i henhold til selskapets krav til lagring av data

DETTE BETYR AT VI:

– Kjenne igjen “personopplysninger“ og de mange formene de kan anta
– Behandle personopplysninger for legitime formål, i samsvar med våre kontrakter og loven
– Lagre og overføre personopplysninger på en sikker og ansvarlig måte
– Utlevere kun personopplysninger til de som har en virksomhet som gjør at de trenger å se dem
– Sørge for at tredjeparter har en signert avtale før du deler personopplysninger
– Sjekke med globalt personvern og samsvar før overføring, tilgang eller visning 
 av personopplysninger på tvers av landegrensene
–  Immediately report loss or misuse of personal data to a manager; Global Safety, Risk, and Security 
 or Global Privacy and Compliance
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Slik er vi ansvarlige
Vi jobber for å være gode forvaltere for miljøet og partnere for våre fellesskap.  

   Finn ut mer
   Hvis du har spørsmål om våre initiativ når det gjelder bærekraft eller miljø- og samfunnsansvar, kan du gå  
   gjennom rapporten om samfunnsansvar.

DETTE BETYR AT VI:

– Overholder alle miljølover og forskrifter, uansett hvor vi har virksomhet
– Identifisere muligheter for å redusere avfall og forurensning i vår virksomhet
– Bidrar til å bevare vår historiske arv gjennom initiativet for etterlevelsesarven 
– Oppfordre Mountaineers til å utføre frivillig arbeid på fritiden
– Rapportere offentlig om selskapets fremgang når det gjelder miljøtiltak, samfunnsansvarsprogrammer og  
 veldedighetsbidrag

Både som et selskap og som individuelle Mountaineers, har vi en plikt til å få til positive endringer, globalt og lokalt. Vi 
oppnår dette gjennom engasjement med de mange fellesskapene vi lever i og har virksomhet i, og ved å utvikle løsninger 
som øker bærekraft og minimerer miljøpåvirkningen.

BESKYTTELSE 
AV MILJØET OG 
BIDRAG TIL VÅRE 
FELLESSKAP
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Å støtte og respektere menneskerettighetene er en del av løftet vi gir våre medarbeidere og vårt globale fellesskap. Vi mener at 
alle har rett til å bli behandlet med verdighet og respekt, og vi krever at forretningspartnere i hele vår forsyningskjede deler vår 
forpliktelse til samme høye standard.

Slik er vi ansvarlige
Vi behandler andre slik vi forventer å bli behandlet, og iverksetter meningsfulle tiltak for å opprettholde og beskytte 
menneskerettighetene og for å forhindre moderne slaveri.

Som en del av vårt engasjement:
- Sørger vi for korrekte, lovlige arbeidsforhold; arbeidstimer og kompensasjon til alle Mountaineers
- Bruker aldri barne-, fengsels- eller slavearbeid — og vurderer om våre forretningspartnere opprettholder denne forpliktelsen
- Krever at tredjeparts tjenesteleverandører godtar og overholder våre retningslinjer for leverandører
- Formidler bekymringer umiddelbart hvis vi blir vitne til eller mistenker brudd på menneskerettighetene

   Finn ut mer
   Hvis du har spørsmål om vårt engasjement i menneskerettigheter, kan du snakke med din overordnede og gjennomgå  
   vår samfunnsansvarsrapport og våre retningslinjer for leverandører.

RESPEKTERE 
MENNESKERETTIGHETENE 
OG FORHINDRE MODERNE 
SLAVERI
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Slik er vi ansvarlige
Vi holder oss til den høyeste etiske standarden, og vi forventer at våre forretningspartnere (inkludert le-
verandører, agenter, midlertidig ansatte og andre som jobber på våre vegne) gjør det samme. 

Dette betyr at vi:
– Følger hvert trinn i de strenge innkjøpsprosessene våre
– Sørger for at partnere har riktig kompetanse og erfaring for jobben
– Samarbeider kun med selskaper som overholder alle gjeldende arbeids- og menneskerettighetslover
– Ser etter røde flagg i selskapets omdømme, økonomiske historie eller forespurte betalingsbetingelser
– Krever en skriftlig kontrakt som:
   • Binder partnerne til våre retningslinjer og prinsipper for leverandørers oppførsel
   • Krever streng overholdelse av antitrust, antibestikkelse og moderne slaverilover
   • Begrenser innsamling og bruk av personopplysninger
   • Inneholder sterk betingelser for konfidensialitet og ikke-avsløring
   • Gir Iron Mountain egnede revisjons- og oppsigelsesrettigheter

  Finn ut mer:
  Hvis du har spørsmål om standardene og våre forventninger som gjelder våre forretningspartnere, kan du  
  snakke med din overordnede eller innkjøpsavdelingen og gjennomgå retningslinjene våre for leverandører.
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Samarbeid med de rette selskapene gjør at vi kan vokse i skala og tilby de mest innovative løsningene til våre kunder og 
ansatte. Men vi vil aldri be tredjeparter om å delta i aktiviteter som vi ikke ville være komfortable med å engasjere oss i. 
Hvis partnerne våre ikke oppfyller våre forventninger eller er involvert i tvilsom oppførsel eller interessekonflikt, vil vi — og 
våre kunder — lide for konsekvensene. Vi tar eierskap ved å velge våre partnere nøye, overvåke deres atferd og holde dem 
ansvarlige når det er nødvendig.

VELGE RIKTIGE 
PARTNERE
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Slik er vi ansvarlige
Vi skal aldri snakke på vegne av selskapet, med mindre vi er offisielt utpekt til å gjøre det. 

  Finn ut mer:
  Hvis du har spørsmål om å beskytte merkevaren og omdømmet vårt, snakk med din overordnede, vårt  
  bedriftskommunikasjonsteam eller vårt investorrelasjonsteam.

DETTE BETYR AT VI:

– Henvis respektfullt alle investor-, analytiker- eller medieforespørsler til bedriftskommunikasjon eller investor-
relasjoner

– Ikke avslør konfidensiell informasjon
– Ikke misbruk vår merkevare eller logoen
– Unngå å gi inntrykk av at vår personlige mening er Iron Mountains offisielle holdning

Å etterleve vår verdihandle med integritet betyr å gi ærlig, faktisk informasjon om Iron Mountain til alle våre 
interessenter. Sann og pålitelig kommunikasjon er det som gjør det mulig for våre kunder og publikum å stole på oss og 
ha tillit til dokumentene utleverer. Derfor er viktig å snakke med en positiv, konsekvent stemme når vi kommuniserer på 
vegne av selskapet.

BESKYTTE VÅRT 
VAREMERKE OG 
OMDØMME
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Slik er vi ansvarlige
Å være aktiv i den politiske prosessen kan føre til positive endringer i samfunnet der vi bor og jobber, men vi bør være 
veldig forsiktige når vi bringer personlig politikk inn på arbeidsplassen. 

  Finn ut mer:
  Hvis du har spørsmål om å delta i politikk og regjeringsspørsmål, snakk med din overordnede og gjennomgå  
  våre retningslinjer for politiske bidrag.

DETTE BETYR AT VI:

– Bruk aldri selskapets ressurser, inkludert vår tid på jobben og Iron Mountain-midler, til å videre personliggjøre 
 politiske formål eller tro
– Iverksett handlinger (selv under aktiviteter utenfor arbeidet) for å sikre at personlig politisk tro ikke blir 

oppfattet som å være selskapets offisielle tro
– Ikke gjennomfør kampanjer, skaff midler eller be om politiske formål eller kandidater mens du er på jobb 
– Si fra hvis noen bruker Iron Mountains navn for å fremme en personlig politisk posisjon
– Unngå å bruke Iron Mountain-merkede klær når du deltar på politiske begivenheter
– Bruk personlig (ikke Iron Mountain) kontaktinformasjon når du bidrar til et politisk formål eller kandidat

Vi mener at en åpen og robust politisk prosess utgjør et mer rettferdig, mer produktivt samfunn. Vi mener også at alle har rett 
til å uttrykke sin egen tro og delta i samfunnsforhold, men mens vi er på jobb, må vi være hensynsfulle og inkluderende når vi 
diskuterer personlige politiske formål eller tro.

POLITIKK PÅ 
OG UTENFOR 
ARBEIDSPLASSEN
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Innsideinformasjon inkluderer:
– Fusjons- og oppkjøpsplaner
– Anslått inntjening eller tap
– Betydelige produkt- eller tjenestelanseringer
– Ledelsesendringer
– Store bedriftsomstillinger
– Betydelige søksmål eller juridiske forlik
– Endringer i utbytte eller skattestrategi

  Finn ut mer:
  Hvis du har spørsmål om innsidehandel, kan du kontakte den juridiske avdelingen og gjennomgå våre  
  retningslinjer for innsidehandel.
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Som ansatte, kan vi ha tilgang til informasjon som kan brukes til å påvirke investeringsbeslutninger som involverer 
Iron Mountain eller andre selskaper. Vår verdi eie trygghet og sikkerhet betyr å være nøye med å beskytte materiell, 
ikke-offentlig informasjon og innsideinformasjon — ikke bruke den til personlig fordel eller dele den med andre slik 
at de kan gjøre det.

Slik er vi ansvarlige
Innsidehandel vil ødelegge tilliten til våre investorer og markedet. 

Forhindre innsideinformasjon fra å bli misbrukt ved å:
– Kun dele med de som trenger å vite 
– Ikke snakke med familie eller venner om dette 
– Aldri diskutere offentlig eller på sosiale medier om dette
– Oppbevar den trygt — enten det betyr å låse skuffer eller kontordører, eller sikre bærbare datamaskiner  
  og mobilenheter 

FORBY 
INNSIDEHANDEL
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Du kan rapportere etiske betenkeligheter eller brudd og stille spørsmål døgnet rundt, 
365 dager i året, ved å ta kontakt med Iron Mountains etikklinje. Etikklinjen betjenes av et 
uavhengig selskap, og (når tillatt av loven) kan du velge å være helt anonym.

RAPPORTERE OVER TELEFON:
Ring nummeret for landet ditt og leverandøren som er oppført på de følgende sidene. (Hvis	du	har	problemer	med	å	få	
kontakt	med	etikklinjen	med	nummeret	som	er	oppført,	bekreft	nummeret	på	www.IMEthicsLine.com.)

RAPPORTERE ONLINE:
Send inn en rapport ved å besøke www.IMEthicsLine.com.

IRON MOUNTAINS 
ETIKKLINJE



Irland (Telecom Eireann) +00 800 1777 9999

Kazakhstan +8 800 333 3511

Latvia +8000 4721

Litauen +8 800 30451

Malaysia +60 0 1548770383

Malaysia (Malaysia Telecom) +00 800 1777 9999

Mexico (Alle tjenesteleverandører) +800 681 6945

Mexico (Telmex) +001 866 376 0139

Nederland (Alle tjenesteleverandører) +0 800 022 0441

Nederland (Telecom Netherlands) +00 800 1777 9999

New Zealand (Alle tjenesteleverandører) +0800 002 341

New Zealand (Telecom) +00 800 1777 9999

Norge (Alle tjenesteleverandører) +800 24 664

Norge (Telenor Nett) +00 800 1777 9999

Peru +0800 78323

Filippinene (Manila - Alle tjenesteleverandører) +63 2 8626 3049

Filippinene (PLDT) +00 800 1777 9999

Polen (Alle tjenesteleverandører)  +00 800 141 0213

Polen (Polish Telecom) +00 800 111 3819

Romania +0 800 360 228

Russland +8 800 100 9615

Serbia +0800 190 167

Singapore (Alle tjenesteleverandører) +800 852 3912

Singapore (Singapore Telecom) +001 800 1777 9999

Slovakia +0 800 002 487

Sør-Afrika  

(Johannesburg - Alle tjenesteleverandører) +27 105004106

Sør-Afrika (Posts & Telecom) +00 800 1777 9999

Sør-Korea  (Alle tjenesteleverandører) +080 808 0574

Sør-Korea (Dacom) +002 800 1777 9999

Spania +900 905460

Spania (inkluderer Kanariøyene) - Telefonica +00 800 1777 9999

Sverige +020 889 823

Sverige (Telia Telecom AB) +00 800 1777 9999

Sveits +0800 838 835

Sveits (inkluderer Lichtenstein) +00 800 1777 9999

Taiwan (Alle tjenesteleverandører) +00801 14 7064

Taiwan (Chunghura Telecom) +00 800 1777 9999

Thailand (Alle tjenesteleverandører) +1 800 012 657

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

Tyrkia +90 850 390 2109

Ukraina +0 800 501134

Storbritannia +0 808 189 1053

USA +800 461 9330

USA +1 503 726 2429

77For alle andre land sjekk www.IMEthicsLine.com

Iron Mountain EtikklinjenumreIron Mountain Etikklinjenumre
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Argentina +0 800 333 0095

Argentina +00 800 1777 9999

Armenia +1 720 514 4400

Australia +0011 800 1777 9999

Australia +1 800 763 983

Østerrike +800 281119

Hviterussland +8 820 0011 0404

Belgia +0800 260 39

Belgia (Comgen Brussel) +00 800 1777 999

Brasil +0800 892 2299

Brasil +0021 800 1777 999

Brasil (Rio de Janeiro) +55 212018 1111

Bulgaria +0800 46038

Canada +800 461 9330

Canada +1 800 235 6302

Chile +1230 020 3559

Kina - Alle tjenesteleverandører +400 120 3062

Kina - Kun Telecom og Unicom +00 800 1777 9999

Colombia +844 397 3235

Colombia (Bogota) +57 13816523

Kroatia +0800 806 520

Kypros +8009 4544

Tsjekkia +800 701 383

Danmark +8082 0058

Danmark +00 800 777 9999

Dubai +8000 3570 3169

Estonia +800 0100 431

Finland +0800 07 635

Finland  (Sonera) +990 800 1777 9999

Frankrike +805 080339

Frankrike (inkluderer Andora, Korsika, Monaco) +00 800 1777 9999

Tyskland +0800 181 2396

Tyskland (Deutsche Bundespost Telekom) +00 800 1777 9999

Hellas +00800 1809 202 5606

Hong Kong (Alle tjenesteleverandører) +800 906 069

Hong Kong (CW) +001 800 1777 9999

Ungarn (Alle tjenesteleverandører) +36 212111440

Ungarn +00 800 1777 9999

India (VSNL) +000 800 100 3428

India (Alle tjenesteleverandører) +000 800 100 4175

India (Kolkata) +91 337 1279005

Indonesia +803 015 203 5129

Indonesia (Jakarta) +62 21 50851420

Irland (Alle tjenesteleverandører) +1800 904 177



ETIKKREGLER og FORRETNINGSATFERD



One Federal Street
Boston, MA 02110
1.800.899.4766

ironmountain.com


