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

Η Iron Mountain εκτιμά ιδιαιτέρως τις σχέσεις της με τους προμηθευτές της και, ως έμπιστος πάροχος υπηρεσιών της Iron 
Mountain, παίζετε βασικό ρόλο στο να μας επιτρέπετε να ανταποκρινόμαστε στις Αξίες και στις υποσχέσεις μας: στους 
πελάτες μας, στους υπαλλήλους μας, στους μετόχους μας και στις κοινωνίες όπου ζούμε και εργαζόμαστε.

Ο Κώδικας δεοντολογίας προμηθευτών της Iron Mountain (που συμπληρώνει τον δικό μας Κώδικα δεοντολογίας 
και επιχειρηματικής συμπεριφοράς) ορίζει τις αρχές, τα πρότυπα και τις πρακτικές που απαιτούνται προκειμένου να 
συνεργαστείτε μαζί μας. Προσδοκούμε από εσάς να συμμορφώνεστε με το γράμμα και το πνεύμα του Κώδικα, και να τον 
χρησιμοποιείτε ως αναφορά για να παράσχετε υπηρεσίες που είναι δεοντολογικές και σύμφωνες με τη νομοθεσία. Λάβετε 
υπόψη σας ότι τυχόν παράβαση του Κώδικα μπορεί να εκληφθεί ως αθέτηση της σύμβασής σας με την Iron Mountain – με 
πιθανό αποτέλεσμα τη διακοπή της επιχειρηματικής μας σχέσης.

Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια της επιχειρηματικής μας σχέσης, προκύψει κάποια κατάσταση που ενδέχεται να 
επηρεάζει την ικανότητά σας να μας παράσχετε υπηρεσίες που είναι σύμφωνες με τις Αξίες ή τον Κώδικά μας, επικοινωνήστε 
με τον αντιπρόσωπο της Iron Mountain ή την ομάδα ιδιωτικού απορρήτου και συμμόρφωσης του Νομικού τμήματος στη 
διεύθυνση compliance@ironmountain.com.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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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.

ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
Αναλαμβάνουμε προσωπική ευθύνη για την επιτυχία της ομάδας 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.

ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ IRON MOUNTAIN

Η Iron Mountain λειτουργεί σε αυστηρή συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους, κανόνες και κανονισμούς, ανεξάρτητα 
από τον τύπο υπηρεσίας που παρέχουμε ή τον αποδέκτη της. Για να εξασφαλίσουμε τη συμμόρφωση, διατηρούμε ένα 
ισχυρό πρόγραμμα δεοντολογίας και συμμόρφωσης, ακρογωνιαίος λίθος του οποίου είναι ο Κώδικας δεοντολογίας και 
επιχειρηματικής συμπεριφοράς μας. Ο Κώδικας μάς παρέχει την κατεύθυνση όσον αφορά τη δεοντολογική και συνεπή 
συμπεριφορά και παρέχει πόρους για τη λήψη περαιτέρω βοήθειας ή για την αναφορά παραβάσεων. Ως προϋπόθεση 
απασχόλησης, όλοι οι υπάλληλοι πρέπει να πιστοποιήσουν ότι θα τηρούν τον Κώδικα και τις άλλες εταιρικές πολιτικές.

Ως έμπιστος πάροχος υπηρεσιών, απαιτούμε να λειτουργείτε επίσης αυστηρώς σύμφωνα με τη νομοθεσία, και με τρόπο 
που να είναι σύμφωνος με τις Αξίες και τον Κώδικα δεοντολογίας και επιχειρηματικής συμπεριφοράς μας. Για το σκοπό 
αυτό, ανάλογα με τη φύση των υπηρεσιών που παρέχετε (και τους συμβατικούς όρους σας), ενδέχεται να απαιτείται να 
συμμετέχετε σε εκπαιδευτικά προγράμματα περί συμμόρφωσης, να πιστοποιείτε ότι θα τηρείτε συγκεκριμένες πολιτικές της 
Iron Mountain ή ότι θα συμμορφώνεστε με διάφορα νομοθετήματα και κανονισμούς. 

Πριν ξεκινήσετε την παροχή υπηρεσιών στην Iron Mountain, εξοικειωθείτε με τον Κώδικα δεοντολογίας και επιχειρηματικής 
συμπεριφοράς μας, τον οποίο θα βρείτε στην εξής διεύθυνση: www.ironmountain.com/code.

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 
ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
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Για εβδομήντα χρόνια, η Iron Mountain κερδίζει (και διατηρεί) την εμπιστοσύνη των πελατών της προστατεύοντας 
πληροφορίες και άλλα περιουσιακά στοιχεία. Η Iron Mountain διαθέτει ελέγχους απορρήτου, ασφάλειας και προστασίας 
δεδομένων που πληρούν ή υπερβαίνουν τις νομικές, συμβατικές και άλλες δεσμευτικές υποχρεώσεις μας (όπως πρότυπα ή 
πιστοποιήσεις του κλάδου τα οποία τηρούμε).

Όταν χειρίζεστε πληροφορίες ή περιουσιακά στοιχεία εκ μέρους μας, είτε αφορούν τους υπαλλήλους είτε τους πελάτες μας, 
απαιτούμε να τα διατηρείτε ασφαλή και εμπιστευτικά και να τα χρησιμοποιείτε μόνο για τους εξουσιοδοτημένους σκοπούς. 
Αυτό σημαίνει να εφαρμόζετε επίπεδα προστασίας που δεν είναι ποτέ υποδεέστρα των νομικών, συμβατικών ή άλλων 
δεσμευτικών υποχρεώσεων που ισχύουν για εσάς.

Ως μέρος αυτής της δέσμευσης, ενδέχεται να απαιτείται να διατηρείτε (και να επιδεικνύετε) αποτελεσματικούς φυσικούς, 
τεχνικούς και διαχειριστικούς ελέγχους του απορρήτου και της ασφάλειας των δεδομένων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων 
που χειρίζεστε. Ανάλογα με τις υπηρσίες που παρέχετε και τη φύση των πληροφοριών ή περιουσιακών στοιχείων που 
χειρίζεστε για λογαριασμό μας, ενδέχεται επίσης να χρειαστεί να υποβληθείτε στην Αξιολόγηση κινδύνου τρίτου μέρους ή 
στην Αξιολόγηση απορρήτου προμηθευτή της Iron Mountain, η οποία θα βοηθήσει να καθοριστεί εάν απαιτούνται πρόσθετα 
προστατευτικά μέτρα.

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Iron Mountain έχει δεσμευτεί να εφαρμόζει τις αρχές των Αξιών της και του Κώδικα δεοντολογίας και επιχειρηματικής 
συμπεριφοράς στον χώρο εργασίας. Ως εκ τούτου, εργαζόμαστε για να βελτιώνουμε συνεχώς τις συνθήκες εργασίας των 
υπαλλήλων μας και για να πληρούμε όλες τις νομικές απαιτήσεις που αφορούν τα εργασιακά και οργανωτικά δικαιώματα, 
τους μισθούς και τις κρατήσεις και τα ωράρια εργασίας (συμπεριλαμβανομένης της εθελοντικής υπερωρίας). Ως προμηθευτής 
της Iron Mountain, αναμένουμε να τηρείτε και εσείς αυτήν τη δέσμευση και να σέβεστε όλα ανεξαιρέτως τα δικαιώματα αυτά.

Ανεξάρτητα από το είδος των υπηρεσιών ή την τοποθεσία όπου παρέχονται, οι προμηθευτές της Iron Mountain πρέπει 
να τηρούν όλες τις ισχύουσες νομικές και λοιπές δεσμευτικές υποχρεώσεις σχετικά με τις πρακτικές απασχόλησης και τις 
συνθήκες του χώρου εργασίας. Οι προμηθευτές πρέπει να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλίζουν 
ότι οι εργαζόμενοί τους πληρούν την ελάχιστη νόμιμη ηλικία απασχόλησης και ότι η παροχή των υπηρεσιών τους είναι 
αυστηρά εθελοντική, γεγονός που σημαίνει ότι δεν πρέπει να περιλαμβάνει εκφάνσεις δουλείας ή υποτέλειας, αναγκαστική ή 
υποχρεωτική εργασία ή εμπορία ανθρώπων. Πρέπει επίσης να αμείβεται δίκαια και να παρέχεται υπό ασφαλείς και υγιεινές 
συνθήκες.

Απαιτούμε και εσείς –και όλοι όσοι σας παρέχουν αγαθά ή υπηρεσίες– να συμμορφώνεστε με όλες τις ισχύουσες 
κανονιστικές απαιτήσεις σχετικά με την καταπολέμηση της δουλείας και της εμπορίας ανθρώπων (όπως ο Νόμος περί 
σύγχρονης δουλείας του Ηνωμένου Βασιλείου, (U.K. Modern Slavery Act). Απαιτούμε επίσης να εφαρμόζετε κατάλληλους 
ελέγχους και διαδικασίες στην εταιρεία σας και στην αλυσίδα εφοδιασμού σας ώστε να προλαμβάνετε τη σύγχρονη δουλεία, 
καθώς και να μην προβαίνετε σε καμία ενέργεια η οποία θα είχε ως αποτέλεσμα να παραβεί η Iron Mountain τις ίδιες της τις 
απαιτήσεις.

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 
ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ

/05



Η Iron Mountain είναι απόλυτα αφοσιωμένη στην υγεία, την ασφάλεια και την προστασία των υπαλλήλων της. Για του 
λόγου το αληθές, η Ασφάλεια και Προστασία είναι μία από τις Αξίες της εταιρείας μας. Καθώς οι προμηθευτές συχνά 
συνεργάζονται άμεσα με τους υπαλλήλους της Iron Mountain (ή με τους πελάτες μας), απαιτείται να λαμβάνετε όλα τα 
κατάλληλα μέτρα ώστε να επαληθεύετε το παρελθόν και τα προσόντα των υπαλλήλων σας. Τα μέτρα αυτά μπορεί να 
περιλαμβάνουν την επιβεβαίωση ικανοτήτων και δεξιοτήτων, τον έλεγχο ποινικού μητρώου, την αξιολόγηση του ιστορικού της 
άδειας οδήγησης, τη διενέργεια ελέγχων για την κατάσταση της υγείας ή την επαλήθευση της καταλληλότητας για εργασία.

Κατά την παροχή υπηρεσιών στις εγκαταστάσεις της Iron Mountain, ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετοι κανόνες, όπως η 
διενέργεια ανάλυσης εργασιακών κινδύνων πριν από την έναρξη της εργασίας ή την εκτέλεση των καθηκόντων, η επίδειξη 
καρτών ταυτοποίησης, η υποβολή σε ελέγχους θερμοκρασίας ή η χρήση μέσων ατομικής προστασίας. Ενδέχεται επίσης 
να χρειαστεί να υπογράφετε κατά την είσοδο και την έξοδο από τις εγκαταστάσεις ή να παραμένετε με συνοδό της Iron 
Mountain. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, οι προμηθευτές πρέπει να αποφεύγουν κάθε συμπεριφορά που θεωρείται 
επικίνδυνη, απειλητική ή παρενοχλητική και πρέπει να εκτελούν την υπηρεσία με τρόπο που να είναι σύμφωνος με τους 
ισχύοντες νόμους και κανονισμούς σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια. Η Iron Mountain ενθαρρύνει επίσης τους 
προμηθευτές της να θεσπίζουν σαφείς πειθαρχικές διαδικασίες οι οποίες εφαρμόζονται ομοιόμορφα σε όλο το εργατικό 
δυναμικό.

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η Iron Mountain πιστεύει ότι η ισχυρή μας δέσμευση στη συμπερίληψη και στη διαφορετικότητα μάς κάνει καλύτερη και 
ισχυρότερη εταιρεία. Συνεισφέρει άμεσα στην ικανότητά μας να ανταποκρινόμαστε στις ποικίλες ανάγκες των πελατών μας 
και να είμαστε επιτυχημένοι στην αγορά. Για να το επιτύχουμε αυτό, παίρνουμε αποφάσεις για την απασχόληση αυστηρά 
με βάση την ικανότητα ενός ατόμου να εκτελέσει μια εργασία, και όχι με βάση παράγοντες όπως η φυλή, η θρησκεία, η 
εθνικότητα, η ηλικία, το φύλο, ο σεξουαλικός προσανατολισμός, η αναπηρία ή άλλα χαρακτηριστικά που δεν σχετίζονται με τις 
δεξιότητες ή τα προσόντα του ατόμου.

Η Iron Mountain απαιτεί οι προμηθευτές της να αναλαμβάνουν παρόμοιες δεσμεύσεις: να ενεργούν πάντα σύμφωνα με τους 
νόμους κατά των διακρίσεων και να προβαίνουν σε συγκεκριμένες ενέργειες για την προώθηση των στόχων της προώθησης 
της συμπερίληψης και της διαφορετικότητας και της εξάλειψης των διακρίσεων στον χώρο εργασίας. Για να αποδείξει την 
αφοσίωσή της σε αυτές τις αρχές, η Iron Mountain θα θεωρεί τη διαφορετικότητα του εργατικού δυναμικού ενός προμηθευτή 
ένα θετικό παράγοντα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ 
ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ, ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ 
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΣΕΣ 
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
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Η Iron Mountain έχει δεσμευτεί να διεξάγει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες με βιώσιμο και περιβαλλοντικά υπεύθυνο 
τρόπο. Καθώς διατηρούμε ένα μεγάλο στόλο οχημάτων και διαθέτουμε μεγάλη ακίνητη περιουσία, που περιλαμβάνει 
κέντρα δεδομένων, συνειδητοποιούμε ότι οι επιχειρηματικές μας αποφάσεις και οι εσωτερικές πρακτικές μας μπορούν 
να έχουν άμεσο αντίκτυπο στις κοινότητές μας και στο περιβάλλον. Συνεπώς, λειτουργούμε σε πλήρη συμμόρφωση με 
τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς νόμους και εργαζόμαστε συνεχώς για την αύξηση της βιωσιμότητας των επιχειρήσεών 
μας. Η Iron Mountain συνεργάζεται μόνο με προμηθευτές που λειτουργούν σύμφωνα με τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς 
νόμους και προτιμούμε να επιλέγουμε προμηθευτές που δεσμεύονται εξίσου όσον αφορά τις επιχειρηματικές πρκατικές που 
περιγράφουμε στην Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 
ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Ως εταιρεία που δραστηριοποιείται σε πολλές διαφορετικές χώρες σε όλο τον κόσμο, η Iron Mountain έχει δεσμευτεί να 
συμμορφώνεται με το γράμμα και το πνεύμα των ισχυόντων νόμων κατά της δωροδοκίας και της διαφθοράς, όπως η 
Πράξη αλλοδαπών πρακτικών διαφθοράς των ΗΠΑ (U.S. Foreign Corrupt Practices Act) και η Πράξη δωροδοκίας του ΗΒ 
(U.K. Bribery Act). Οι νόμοι αυτοί απαγορεύουν συνήθως την παροχή, προσφορά για παροχή ή την εξουσιοδότηση άλλων 
για παροχή οποιουδήποτε αντικειμένου αξίας σε κρατικούς αξιωματούχους ή ιδιώτες με σκοπό την αθέμιτη πρόσκτηση 
εργασιών, την εξασφάλιση πλεονεκτήματος ή την επιρροή σε μια απόφαση.

Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας αυτήν τη δέσμευση και απαιτούμε το ίδιο επίπεδο δέσμευσης από τους προμηθευτές 
μας. Οι προμηθευτές της Iron Mountain πρέπει να συμμορφώνονται αυστηρά με όλες τις πτυχές αυτών (και των σχετικών 
με αυτούς) νόμων, συμπεριλαμβανομένων όσων αφορούν οικονομικές εκθέσεις, τήρηση λογιστικών βιβλίων, διακράτηση 
αρχείων και υποβολή ακριβών τιμολογίων και αναφορών εξόδων.

Η Iron Mountain κερδίζει συνεργασίες χάρη στα προϊόντα και στις υπηρεσίες της, και όχι από δωροδοκίες, μίζες,  
αποδοχή ανάρμοστων δώρων και ψυχαγωγίας ή χρηματικές διευκολύνσεις. Αν και αυτό ισχύει γενικά, μπορεί να ισχύουν 
επιπρόσθετες υποχρεώσεις κατά την αλληλεπίδραση με κρατικούς αξιωματούχους, κρατικές επιχειρήσεις ή τα άτομα που 
σχετίζονται με αυτές.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ
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Η Iron Mountain δεν θα μεταχειριστεί ποτέ προνομιακά τους προμηθευτές επειδή 
έχουν προσφέρει δώρα, ψυχαγωγία, ή άλλα αντικείμενα αξίας. Απαγορεύεται η 
προσφορά δώρων από τους προμηθευτές στην Iron Mountain σε μια προσπάθεια να 
επηρεάσουν τις επιχειρηματικές αποφάσεις μας ή για να αποκτήσουν πλεονέκτημα 
σε σχέση με άλλους προμηθευτές. Ακόμα και όταν τα δώρα επιτρέπονται στα πλαίσια 
της νομοθεσίας και της πολιτικής, οι προμηθευτές πρέπει να επιδεικνύουν εξαιρετική 
διακριτικότητα και ορθή κρίση, καθώς ακόμα και μια "τυπική" επαγγελματική αβρότητα 
έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει αμήχανες καταστάσεις ή να δημιουργήσει κίνδυνο 
για τους εμπλεκόμενους.

Οι προμηθευτές θα πρέπει να εξοικειωθούν με την Πολιτική δώρων, φιλοξενίας και 
φιλανρθωπικών συνεισφορών της Iron Mountain και να μην προσφέρουν ούτε να 
δέχονται δώρα που την παραβιάζουν.

ΔΩΡΑ ΚΑΙ 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

Κυβερνήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο εμπιστεύονται την Iron Mountain για την 
προστασία των κρίσιμων πληροφοριών και αναντικατάστατων περιουσιακών στοιχείων 
τους. Παρόλο που αντιμετωπίζουμε όλους τους πελάτες μας με τον υψηλότερο βαθμό 
ακεραιότητας, η παροχή υπηρεσιών σε δημόσιες υπηρεσίες συχνά συνοδεύεται από 
πρόσθετες υποχρεώσεις, τις οποίες μπορεί να επωμιστείτε και εσείς, ως έμπιστος 
προμηθευτής μας.

Κατά την παροχή υπηρεσιών εκ μέρους της Iron Mountain σε ομοσπονδιακές, 
πολιτειακές ή τοπικές κυβερνήσεις, ενδέχεται να υπόκειστε σε συγκεκριμένες 
απαιτήσεις που αφορούν μισθούς, ωράρια, συνθήκες εργασίας, τιμολόγηση, δωρεές, 
άσκηση επιρροής από ομάδες συμφερόντων, συγκρούσεις συμφερόντων ή τον 
κατάλληλο χειρισμό πληροφοριών. Ενδέχεται, επίσης, να υπάρχουν μοναδικές 
απαιτήσεις λειτουργίας ή περιορισμοί σχετικά με τα άτομα που έχουν τα προσόντα (ή 
επιτρέπεται) να παράσχουν την υπηρεσία.

Είναι δική σας ευθύνη να κατανοήσετε και να τηρήσετε τις δεσμεύσεις συμμόρφωσης 
που εμπλέκονται στην παροχή υπηρεσιών σε δημόσιες υπηρεσίες, είτε ισχύουν για 
εσάς άμεσα από τη νομοθεσία είτε ορίζονται στη σύμβασή σας με την Iron Mountain.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
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Όταν μια φιλία, οικογενειακή σχέση, οικονομικό συμφέρον ή άλλη παρόμοια περίσταση παρεμβαίνει (ή έχει τη δυνατότητα 
να παρέμβει) στην ικανότητά σας να λαμβάνετε ειλικρινείς και δίκαιες επιχειρηματικές αποφάσεις ή να παράσχετε αγαθά ή 
υπηρεσίες στην Iron Mountain, ενδέχεται να υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Απαιτείται οι προμηθευτές να εγείρουν τυχόν 
τέτοια ζητήματα (ή πιθανά ζητήματα) στην Iron Mountain προτού συναφθεί η επιχειρηματική σχέση, ή οποιαδήποτε στιγμή 
μετέπειτα, σε περίπτωση που προκύψει νέα σύγκρουση.

ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

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 
παγκόσμιοι περιορισμοί στις 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, και ένας σημαντικός τρόπος με τον οποίο προασπίζουμε την Αξία 
της Ασφάλειας και Προστασίας που πρεσβεύουμε. Για τον λόγο αυτό, δεν μπορούμε να συνεργαζόμαστε με προμηθευτές 
που βρίσκονται σε κρατικές λίστες κυρώσεων. Αν γνωρίζετε πως βρίσκεστε σε οποιαδήποτε τέτοια λίστα, αναφέρετε το 
γεγονός αυτό στον αντιπρόσωπο της Iron Mountain προτού μας παράσχετε αγαθά ή υπηρεσίες. Οι εν λόγω σημαντικοί 
κανονιστικοί περιορισμοί ισχύουν τόσο για εσάς, όσο και για τους προμηθευτές σας, και απαιτούμε να τους κατανοήσετε και 
να συμμορφώνεστε με αυτούς, αλλά και να τους μεταφέρετε αναλόγως.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Η Iron Mountain είναι μια εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία με διάφορες νομικές υποχρεώσεις προς τους μετόχους 
της και τις κρατικές ρυθμιστικές αρχές. Ως προμηθευτής, ενδέχεται να σας εμπιστευτούμε πληροφορίες που δεν έχουν 
αποκαλυφθεί ακόμα (ή δεν θα αποκαλυφθούν ποτέ) στο κοινό. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να επηρεάσουν την τιμή 
της μετοχής μας ή την αποτίμηση άλλων εταιρειών. Τα δεοντολογικά μας πρότυπα (και η νομοθεσία) απαγορεύουν ρητά 
να προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια σύμφωνα με αυτές τις πληροφορίες. Αυτό ισχύει όχι μόνο άμεσα για εσάς και 
τους υπαλλήλους σας, αλλά και για την οικογένεια, τους φίλους ή άλλους που μπορεί να βρίσκονται σε θέση να λάβουν 
επενδυτικές αποφάσεις με βάση αυτές τις πληροφορίες. Αν έχετε πρόσβαση σε τέτοιες πληροφορίες, αναμένεται από εσάς 
να τις διατηρείτε εμπιστευτικές και να τις χειρίζεστε με τη μέγιστη φροντίδα και διακριτικότητα.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΒΑΣΕΙ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
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Η Iron Mountain έχει δεσμευτεί να ανταγωνίζεται δίκαια στην αγορά και να συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους 
σχετικά με το αντιμονοπώλιο και το δίκαιο ανταγωνισμό. Αποφεύγουμε ενεργά καταστάσεις για τις οποίες θα μπορούσε να 
υπάρξει έστω και η υποψία ανάρμοστης συμπεριφοράς ή εξαπάτησης.

Όταν παρέχετε υπηρεσίες στην Iron Mountain, απαιτούμε να τηρείτε και εσείς αυτά τα νομικά και δεοντολογικά πρότυπα, και 
ιδιαίτερα να αποφεύγετε τη συλλογή ή την κοινοποίηση ανταγωνιστικά ευαίσθητων πληροφοριών, όπως λίστες πελατών ή 
πληροφορίες τιμολόγησης και εκπτώσεων.

ΑΝΤΙΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Η Iron Mountain κατανοεί ότι στο σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον οι προμηθευτές μπορεί να έχουν λόγο να αναθέτουν 
σε υπεργολάβους ορισμένες πτυχές της παροχής υπηρεσιών τους. Για να γίνετε προμηθευτής της Iron Mountain πρέπει 
να περάσετε μια ανταγωνιστική διαδικασία σύναψης σύμβασης, η οποία θα περιλαμβάνει ενδελεχή νομικό έλεγχο της 
επιχείρησής σας. Επομένως, πριν να αναθέσετε αρμοδιότητες σε υπεργολάβους, αναμένεται (και ενδέχεται να απαιτείται από 
τη νομοθεσία ή τη σύμβαση) να διενεργείτε παρόμοια επίπεδα νομικού ελέγχου σε εκείνους, και να απαιτείτε με τη σειρά σας 
να τηρούν τις κατάλληλες νομικές και συμβατικές υποχρεώσεις (συμπεριλαμβανομένων όρων εμπιστευτικότητας ή διατάξεων 
που απαιτούνται κατά την παροχή υπηρεσιών στο δημόσιο). Ως εκ τούτου θα είστε υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και 
επιβολή της συμμόρφωσης των υπεργολάβων σας αναφορικά με τις υποχρεώσεις που τους μεταφέρετε.

Επίσης, φροντίστε να ελέγξετε τη σύμβασή σας για να δείτε εάν απαιτείται να ειδοποιήσετε την Iron Mountain ή να λάβετε τη 
συναίνεσή μας πριν αναθέσετε αρμοδιότητες σε υπεργολάβους.

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΕ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ

Ως προμηθευτής της Iron Mountain, οι ενέργειες και οι επιχειρηματικές πρακτικές σας μπορεί να επηρεάσουν άμεσα ένα από 
τα πολυτιμότερα στοιχεία μας: τη φήμη μας. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όταν συναλλάσσεστε απευθείας για λογαριασμό μας με 
τους πελάτες μας ή με το κοινό. Για αυτόν τον λόγο, θα πρέπει πάντοτε να συμπεριφέρεστε με υπεύθυνο και δεοντολογικό 
τρόπο, που να είναι σύμφωνος με τις Αξίες και τον Κώδικα δεοντολογίας και επιχειρηματικής συμπεριφοράς μας.

Εκτός εάν έχετε εξουσιοδοτηθεί ρητώς, δεν επιτρέπεται να αναφέρετε δημοσίως την επιχειρηματική μας σχέση ή να κάνετε 
δηλώσεις (σε οποιοδήποτε μέσο) εκπροσωπώντας την Iron Mountain. Κάθε ερώτηση από τα δημοσιογραφικά μέσα 
(συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης) θα πρέπει να παραπέμπονται στον αντιπρόσωπο της Iron 
Mountain.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΦΗΜΗ
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Ως προμηθευτής της Iron Mountain, αποτελεί υποχρέωσή σας να συμμορφώνεστε με τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα και, 
δυνάμει των όρων ελέγχου που περιλαμβάνονται ενδεχομένως στη σύμβασή σας, η Iron Mountain διατηρεί το δικαίωμα να 
επαληθεύει τη συμμόρφωση. Για να είμαστε εξασφαλισμένοι, μπορεί να σας ζητήσουμε να απαντήσετε κάποιες ερωτήσεις 
σχετικά με τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα και να προσκομίσετε έγγραφα ή βεβαιώσεις που πιστοποιούν τη  
συμμόρφωσή σας.

Αποτελεί επίσης υποχρέωσή σας να αναφέρετε αμέσως ενδεχόμενες ή πραγματικές παραβάσεις του παρόντος Κώδικα, της 
νομοθεσίας ή άλλων πτυχών της επιχειρηματικής σας δραστηριότηατς με την Iron Mountain. Όλες οι αναφορές λαμβάνονται 
σοβαρά υπόψη και ερευνούνται διεξοδικά. Κάθε πληροφορία που παρέχετε θα αντιμετωπίζεται με διακριτικότητα και θα 
διατηρείται ως εμπιστευτική στο βαθμό που είναι εφικτό.

Σας ενθαρρύνουμε να αναφέρετε τις παραβάσεις στον αντιπρόσωπο της Iron Mountain. Όταν αυτό δεν είναι εφικτό ή 
κατάλληλο, επικοινωνήστε με την Ομάδα Απορρήτου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης στη διεύθυνση  
compliance@ironmountain.com ή 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. Για να 
υποβάλετε μια αναφορά ηλεκτρονικά ή για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα διεθνών τηλεφωνικών αριθμών της Γραμμής 
Δεοντολογίας, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.IMEthicsLine.com. Τυχόν μη αναφορά των παραβάσεων, μπορεί να έχει ως 
αποτέλεσμα τη διακοπή της επιχειρηματικής μας σχέσης.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

/11

Η Iron Mountain έχει μια αυστηρή πολιτική απαγόρευσης αντιποίνων όσον αφορά την αναφορά νομικών ή δεοντολογικών 
παραβάσεων καλή τη πίστει. Οποιοσδήποτε υπάλληλος ή διευθυντής εφαρμόσει αντίποινα, επιχειρήσει να εφαρμόσει 
αντίποινα ή ενθαρρύνει άλλους να εφαρμόσουν αντίποινα σε βάρος υπαλλήλου ή προμηθευτή που ανέφερε μια παράβαση, 
αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο σοβαρών πειθαρχικών κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένης της λύσης της συνεργασίας του 
με την εταιρεία. Η Iron Mountain θα προβεί στον τερματισμό της επιχειρηματικής της σχέσης με εσάς ως προμηθευτή εάν 
ανακαλύψουμε ότι εφαρμόσατε αντίποινα σε βάρος υπαλλήλου σας επειδή ανέφερε μια παράβαση.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΙΠΟΙΝΩΝ

Ο Κώδικας δεοντολογίας προμηθευτών της Iron Mountain δεν δημιουργεί νέα ή πρόσθετα δικαιώματα εκ μέρους τρίτων (ή 
των δικαιούχων τους). Αυτό περιλαμβάνει το δικαίωμα των υπαλλήλων του προμηθευτή να υποχρεώσουν την Iron Mountain 
να εφαρμόσει οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Κώδικα.

Ο παρών Κώδικας συμπληρώνει, αλλά δεν αντικαθιστά, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που ορίζονται στα πλαίσια της 
σύμβασης μεταξύ της Iron Mountain και του προμηθευτή.

ΚΑΜΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ



ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ IRON MOUNTAIN
Η Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM), που ιδρύθηκε το 1951, είναι ο παγκόσμιος ηγέτης στις υπηρεσίες διαχείρισης αποθήκευσης  
και πληροφοριών. Η Iron Mountain, που χαίρει της εμπιστοσύνης περισσότερων των 220.000 οργανισμών σε ολόκληρο τον κόσμο και διαθέτει 
δίκτυο ακίνητης περιουσίας άνω των 85 εκατομμυρίων τετραγωνικών ποδιών σε περισσότερες από 1.400 εγκαταστάσεις σε πάνω από 50 
χώρες, αποθηκεύει και προστατεύει δισεκατομμύρια περιουσιακά στοιχεία πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων κρίσιμων επιχειρηματικών 
πληροφοριών, ιδιαίτερα ευαίσθητων δεδομένων και πολιτιστικών και ιστορικών τεχνημάτων. Με την παροχή λύσεων που περιλαμβάνουν 
ασφαλή αποθήκευση, διαχείριση πληροφοριών, ψηφιακό μετασχηματισμό, ασφαλή καταστροφή, καθώς και κέντρων δεδομένων, αποθηκευτικού 
χώρου και διαχείρισης και διακίνησης τέχνης, αλλά και υπηρεσιών στο cloud, η Iron Mountain βοηθάει τους οργανισμούς να μειώσουν το κόστος 
και τον κίνδυνο, να συμμορφωθούν με τους κανονισμούς, να προχωρήσουν σε ανάκτηση σε περίπτωση καταστροφής και να καταστήσουν 
δυνατό έναν πιο ψηφιακό τρόπο εργασίας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.ironmountain.com.
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