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Uzticība. To ir grūti iemantot un viegli pazaudēt. Septiņas desmitgades mūsu vērtības un mūsu uzticība tām ir iemesls, kāpēc 
klienti, piegādātāji un akcionāri uzticas mums. Mūsu vērtības visu laiku nosaka mūsu uzvedību un parāda ideālus, kurus 
vērtējam visaugstāk.

Iron Mountain ļoti augstu vērtē attiecības ar piegādātājiem, un jūs, kā uzticams Iron Mountain pakalpojumu sniedzējs, 
spēlējat būtisku lomu, ievērojot mūsu vērtības un turot mūsu solījumus, kas doti: mūsu klientiem, darbiniekiem, akcionāriem 
un sabiedrībai, kurā dzīvojam un strādājam.

Uzņēmuma Iron Mountain Piegādātāju rīcības kodeksā (kas papildina mūsu Ētikas un uzņēmējdarbības prakses kodeksu) ir 
noteikti principi, standarti un prakse, kas jāievēro, sadarbojoties ar mums. Mēs sagaidām, ka ievērosiet mūsu kodeksu gan 
burtiski, gan pēc būtības, un izmantosiet to kā resursu, kas palīdzēs sniegt ētiskus un juridiski atbilstošus pakalpojumus. 
Ņemiet vērā, ka kodeksa pārkāpšana var tikt uzskatīta par Iron Mountain līguma nosacījumu pārkāpšanu, kā rezultātā var tikt 
pārtrauktas mūsu darījumu attiecības.

Ja mūsu darba attiecībās radīsies situācija, kas var ietekmēt jūsu spēju nodrošināt pakalpojumus, kas ir saskaņā ar mūsu 
vērtībām un kodeksu, lūdzu, sazinieties ar Iron Mountain pārstāvi vai mūsu juridiskā departamenta privātuma un atbilstības 
komandu, sūtot e-pastu uz adresi compliance@ironmountain.com.

IEVADS
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ESAM GODĪGI

Mēs esam atklāti, godīgi un ik dienu dzīvojam saskaņā ar mūsu vērtībām.

GĀDĀJAM PAR DROŠĪBU UN DROŠU VIDI

Mēs sevi un citus aizsargājam no kaitējuma. Klientu aktīvus mēs sargājam tāpat kā savējos.

GĀDĀJAM PAR PIEVIENOTO VĒRTĪBU MŪSU KLIENTIEM

Mēs nemitīgi meklējam veidus, kā labāk apkalpot klientus un uzlabot viņu uzņēmējdarbību.

ESAM SAIMNIEKI

Mēs uzņemamies personīgu atbildību par mūsu komandas, klientu un mūsu uzņēmuma panākumiem.

VEICINĀM PIEŅEMŠANU UN KOMANDAS DARBU

Mēs sagaidām un augsti novērtējam cits cita unikālās idejas un viedokļus, lai sasniegtu labākus rezultātus. 

IRON MOUNTAIN VĒRTĪBAS

Uzņēmums Iron Mountain savā darbībā strikti ievēro piemērojamos likumus, noteikumus un normatīvos aktus neatkarīgi no 
sniegtā pakalpojuma veida vai atrašanās vietas. Lai palīdzētu nodrošināt atbilstību, mēs ievērojam stingru ētikas un atbilstības 
programmu, kuras stūrakmens ir mūsu Ētikas un uzņēmējdarbības prakses kodekss. Šis kodekss mums sniedz norādījumus 
par ētisku un atbilstošu uzvedību, kā arī kalpo kā resurss turpmākas palīdzības iegūšanai vai ziņošanai par pārkāpumiem. 
Viens no nodarbinātības nosacījumiem paredz, ka visiem darbiniekiem ir jāsaņem sertifikāts par kodeksa un citu uzņēmuma 
politiku apgūšanu.

Mēs no jums, kā uzticama pakalpojumu sniedzēja, pieprasām savā darbībā stingri ievērot likumus un darboties saskaņā ar 
mūsu vērtībām un Ētikas un uzņēmējdarbības prakses kodeksu. Tāpēc, atkarībā no jūsu sniegto pakalpojumu būtības (un jūsu 
līguma nosacījumiem), jums var būt noteikts pienākums piedalīties atbilstības apmācībās, iegūt sertifikātu par noteiktu Iron 
Mountain politiku apgūšanu vai nodrošināt atbilstību dažādiem statūtiem un noteikumiem.

Pirms uzsākat sniegt pakalpojumus Iron Mountain, lūdzu, iepazīstieties ar Ētikas un uzņēmējdarbības prakses kodeksu, 
apmeklējot šo adresi: www.ironmountain.com/code.

APŅEMŠANĀS IEVĒROT 
ĒTIKU UN ATBILSTĪBU
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Jau septiņdesmit gadus Iron Mountain iemanto (un saglabā) mūsu klientu uzticību, sargājot informāciju un citus aktīvus. Iron 
Mountain nodrošina privātuma, drošības un datu aizsardzības kontroli, kas atbilst vai pat pārsniedz uzņēmuma juridiskos, 
līgumiskos un citus saistošos pienākumus (piemēram, industrijas standartu ievērošanu vai sertifikāciju).

Strādājot ar informāciju vai aktīviem mūsu vārdā – vienalga, vai tie pieder mūsu darbiniekiem vai mūsu klientiem – mēs 
pieprasām, lai gādājat par drošību, konfidencialitāti un izmantojat to tikai autorizētiem nolūkiem. Tas nozīmē to, ka jums ir 
jāievēro tāds drošības līmenis, kas nekādā gadījumā nav zemāks par juridisko, līgumā noteikto līmeni un atbilst visiem citiem 
pienākumiem, kas ir saistoši jums.

Šīs apņemšanās ietvaros jums var būt pienākums uzturēt (un nodemonstrēt) efektīvu fizisko, tehnisko un administratīvo 
aizsardzību, kas sargā jums nodoto aktīvu privātumu vai datu drošību. Atkarībā no jūsu sniegto pakalpojumu būtības un 
informācijas rakstura vai aktīviem, ko pārvaldāt mūsu vārdā, jums var būt nepieciešams veikt Iron Mountain trešo pušu riska 
novērtējumu vai piegādātāja privātuma novērtējumu, kas palīdzēs noteikt papildu drošības pasākumu nepieciešamību.

PRIVĀTUMA UN DATU 
AIZSARDZĪBA

Iron Mountain apņemas darbavietā ievērot savu vērtību un Ētikas un uzņēmējdarbības prakses principus. Mēs nepārtraukti 
strādājam pie savu darbinieku darba apstākļu uzlabošanas un visu juridisko prasību ievērošanas attiecībā uz darba un 
organizēšanas tiesībām, algām, atskaitījumiem un darba laiku (tostarp brīvprātīgām virsstundām). Mēs sagaidām, ka jūs, kā 
Iron Mountain piegādātājs, ievērosiet šo apņemšanos un cienīsiet šīs tiesības.

Neatkarīgi no sniegto pakalpojumu veida vai atrašanās vietas Iron Mountain piegādātājiem ir jāievēro visi juridiskie un citi 
saistošie pienākumi attiecībā uz nodarbinātības praksi un darbavietas apstākļiem. Piegādātājiem ir jāveic visas nepieciešamās 
darbības, lai nodrošinātu to, ka darbinieki ir sasnieguši minimālo nodarbinātības vecumu un darbs tiek veikts labprātīgi, 
kas nozīmē to, ka darbinieki nedrīkst būt pakļauti verdzībai vai kalpošanai, piespiedu darbam vai cilvēktirdzniecībai. Turklāt 
darbam ir jābūt taisnīgi atalgotam drošos un veselīgos apstākļos.

Mēs pieprasām, lai jūs un ikviens, kas piegādā jums preces vai pakalpojumus, ievērotu atbilstību visiem noteikumiem un 
prasībām, kas saistīti ar verdzības un cilvēktirdzniecības novēršanu (piemēram, Lielbritānijas Modernās verdzības aktam (U.K. 
Modern Slavery Act)). Tāpat mēs pieprasām, lai jūs savā uzņēmumā un piegādes ķēdē ieviestu atbilstošus kontroles rīkus un 
procedūras, kas novērš moderno verdzību, un neveicat darbības, kas var kavēt Iron Mountain atbilstību saviem noteikumiem.

ĒTISKAS DARBA VIDES PRAKSES 
UN VERDZĪBAS NOVĒRŠANA
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Iron Mountain ļoti rūpējas par savu darbinieku veselību, drošību un drošu vidi. Mūsu drošība un droša vide ir viena no 
uzņēmuma galvenajām vērtībām. Tā kā piegādātāji nereti strādā tieši līdzās uzņēmuma Iron Mountain darbiniekiem (vai 
klientiem), jums ir jāveic visi atbilstošie pasākumi, lai pārbaudītu savu darbinieku pieredzi un kvalifikācijas. Šīs darbības ietver 
pārliecināšanos par kvalifikāciju, kriminālās pagātnes pārbaudi, autovadītāja pagātnes pārbaudi, veselības stāvokļa pārbaudes 
vai darba spēju pārbaudes.

Nodrošinot pakalpojumus Iron Mountain telpās, iespējams, jāievēro papildu noteikumi, piemēram, jāveic bīstamības 
pārbaudes pirms darbu uzsākšanas, jāparāda identifikācijas žetoni, jāveic temperatūras pārbaudes vai jāvalkā personīgās 
drošības aprīkojums. Jums var būt nepieciešams parakstīties par ienākšanu un iziešanu no ēkas vai jāatrodas Iron Mountain 
eskorta uzraudzībā. Jebkurā gadījumā piegādātājiem ir jāatturas no uzvedības, kas uzskatāma par bīstamu, apdraudošu vai 
aizskarošu, un pakalpojumi ir jāsniedz atbilstoši piemērojamajiem likumiem un noteikumiem attiecībā uz veselību un drošību. 
Tāpat uzņēmums Iron Mountain mudina piegādātājus izveidot skaidras disciplināras procedūras, kas tiek vienoti piemērotas 
visiem darbiniekiem.

VESELĪBA, DROŠĪBA 
UN DROŠA VIDE

Iron Mountain uzskata, ka mūsu stingrā apņemšanās veicināt pieņemšanu un daudzveidību padara mūs par labāku un 
spēcīgāku uzņēmumu. Tiešā veidā tiek veicināta mūsu spēja pielāgoties mūsu klientu dažādajām vajadzībām un gūt 
panākumus tirgū. Lai to īstenotu, ar nodarbinātību saistītos lēmumus mēs pieņemam, strikti balstoties uz indivīda spēju veikt 
darbu, nevis tādiem faktoriem kā rase, reliģija, etniskā piederība, vecums, dzimums, seksuālā orientācija, invaliditāte vai citas 
iezīmes, kas nav saistītas ar viņa prasmēm vai kvalifikāciju.

Iron Mountain pieprasa, lai piegādātāji apņemtos pildīt līdzīgus pienākumus: Vienmēr rīkoties saskaņā ar diskriminācijas 
novēršanu veicinošiem likumiem un veikt konkrētas darbības, lai veicinātu iekļaušanu un daudzveidību, kā arī mazinātu 
diskrimināciju darba vietā. Savu apņemšanos ievērot šos principus uzņēmums Iron Mountain iemieso atlases procesā, 
piegādātāja darbaspēka daudzveidību uzskatot par pozitīvu faktoru.

DISKRIMINĀCIJAS NOVĒRŠANA, 
CIEŅA PRET DAUDZVEIDĪBU  
UN VIENLĪDZĪGAS 
DARBA IESPĒJAS
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Iron Mountain apņemas nodarboties ar uzņēmējdarbību ilgtspējīgā un videi draudzīgā veidā. Mēs pārvaldām plašu 
autoparku un lielus nekustamā īpašuma holdingus, tostarp datu centrus, tāpēc apzināmies, ka mūsu lēmumi un iekšējās 
prakses tiešā veidā ietekmē mūsu sabiedrību un vidi. Savā darbībā mēs pilnībā ievērojam attiecīgos vides tiesību aktus un 
nepārtraukti strādājam pie mūsu darbību ilgtspējas palielināšanas. Iron Mountain sadarbosies tikai ar tiem piegādātājiem, 
kas darbojas saskaņā ar attiecīgajiem vides tiesību aktiem, un mēs dodam priekšroku piegādātājiem, kas atbalsta mūsu 
apņemšanos ievērot uzņēmējdarbības prakses, kuras aprakstām mūsu ikgadējā Korporatīvās sociālās atbildības ziņojumā.

VIDE UN  
ILGTSPĒJA

Kā uzņēmums, kas darbojas dažādās pasaules valstīs, Iron Mountain apņemas nodrošināt atbilstību attiecīgajiem 
kukuļdošanas un korupcijas novēršanas likumiem, piemēram, ASV likumam par korupciju saistībā ar ārvalstīm un Lielbritānijas 
Kukuļošanas apkarošanas likumam (U.S. Foreign Corrupt Practices Act and the U.K. Bribery Act). Kopumā šie likumi aizliedz 
pasniegt, piedāvāt pasniegt vai pilnvarot citus pasniegt jebko vērtīgu valsts amatpersonām vai privātām pusēm ar mērķi 
nepienācīgā veidā iegūt uzņēmējdarbības iespējas, nodrošināt priekšrocību vai ietekmēt lēmumu.

Šo apņemšanos mēs uztveram ļoti nopietni un pieprasām tāda paša līmeņa apņemšanos arī no saviem piegādātājiem. Iron 
Mountain piegādātājiem ir strikti jāievēro visu šo (un saistīto) likumu aspekti, tostarp tie, kas attiecas uz finanšu pārskatiem, 
grāmatvedību, ierakstu saglabāšanu, kā arī pareizu rēķinu un izmaksu pārskatu iesniegšanu.

Uzņēmums Iron Mountain panākumus uzņēmējdarbībā gūst, pateicoties saviem produktiem un pakalpojumiem, nevis 
kukuļiem, slēptām komisijas maksām, nepienācīgām dāvanām un izklaides pasākumiem vai veicinošiem maksājumiem. Tas 
attiecas uz visiem, taču papildus pienākumi var būt jāuzņemas, sadarbojoties ar valdības ierēdņiem, valdības uzņēmumiem 
vai privātpersonām, kas saistītas ar tiem.

KUKUĻDOŠANAS UN 
KORUPCIJAS NOVĒRŠANA
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Iron Mountain nekad nepiedāvās piegādātājiem izdevīgākus nosacījumus dāvanu, 
izklaides pasākumu vai citu vērtīgu lietu piedāvājuma dēļ. Piegādātāji nedrīkst piedāvāt 
dāvanas Iron Mountain darbiniekiem, tādējādi mēģinot ietekmēt uzņēmuma lēmumus 
vai gūt priekšrocību attiecībā pret citiem piegādātājiem. Pat ja likuma un politikas 
ietvaros dāvanas ir atļautas, piegādātājiem ir jābūt piesardzīgiem un jāspēj pieņemt 
saprātīgu lēmumu, jo arī “parasti” biznesa pieklājības žesti var radīt neērtas situācijas vai 
apdraudējumu iesaistītajām personām.

Piegādātājiem ir jāiepazīstas ar Iron Mountain dāvanu, viesmīlības un labdarības 
politiku, un tie nedrīkst pasniegt politikai neatbilstošas dāvanas.

DĀVANAS UN 
IZKLAIDES PASĀKUMI

Valdības visā pasaulē uztic Iron Mountain savu svarīgo informāciju un neaizstājamos 
aktīvus. Mēs rīkojamies godīgi attiecībā pret visiem klientiem, taču pakalpojumu 
sniegšana valdībai nereti uzliek papildu pienākumus, kas var tikt attiecināti arī uz jums 
kā mūsu uzticamo piegādātāju.

Sniedzot pakalpojumus Iron Mountain vārdā federālajām, pavalsts vai vietējām valsts 
iestādēm, jums var nākties ievērot īpašas prasības attiecībā uz algām, darba laiku, darba 
apstākļiem, cenu noteikšanu, dāvanu pasniegšanu, lobēšanu, interešu konfliktiem vai 
pienācīgu informācijas apstrādāšanu. Var tikt piemērotas arī unikālas darbības prasības 
vai to ierobežojumi jomās, kurās personas ir kvalificētas (vai tām ir atļauts) sniegt 
pakalpojumus.

Sniedzot pakalpojumus valdībai, jūsu pienākums ir izprast un ievērot nepieciešamās 
atbilstības neatkarīgi no tā, vai tās jums tieši nosaka likums, vai arī līgums, kuru esat 
noslēdzis ar Iron Mountain.

PAKALPOJUMU 
SNIEGŠANA VALDĪBAI
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Ja draudzība, ģimenes attiecības, finanšu intereses vai līdzīgi apstākļi traucē (vai potenciāli var traucēt) jūsu spēju pieņemt 
godīgus un taisnīgus lēmumus, kā arī piegādāt preces vai pakalpojumus Iron Mountain, tad, iespējams, pastāv interešu 
konflikts. Jebkādas šāda veida bažas (vai potenciālās bažas) piegādātājiem ir jādara zināmas uzņēmumam Iron Mountain 
pirms sadarbības izveides vai vēlāk, kad rodas jauns konflikts.

INTEREŠU KONFLIKTI

Mēs darbojamies daudzās valstīs, kas kontrolē jutīga aprīkojuma un datu (piemēram, datortehnikas un šifrēšanas tehnoloģiju) 
importu un eksportu. Pastāv pasaules mēroga ierobežojumi, kas attiecas uz sadarbību ar noteiktām grupām, privātpersonām 
vai valstīm. Starptautisko sankciju un tirgus noteikumu ievērošana ir ļoti svarīga, lai mēs saglabātu savu spēju nodarboties 
ar uzņēmējdarbību starptautiskā mērogā, un tā ir mūsu vērtību, drošības un drošas vides būtiska sastāvdaļa. Tāpēc mēs 
nevaram sadarboties ar piegādātājiem, kas ir iekļauti valdības sankciju sarakstā. Ja jūs zināt, ka esat iekļauti šādā sarakstā, 
lūdzu, informējiet par to jūsu Iron Mountain pārstāvi, pirms piegādājat mums preces vai pakalpojumus. Šie būtiskie noteikumi 
attiecas uz jums, un mēs sagaidām, ka jūs tos izprotat un ievērojat, taču tie attiecas arī uz jūsu piegādātājiem, un mēs 
vēlamies, lai pieprasāt to ievērošanu arī no viņiem.

STARPTAUTISKĀS SANKCIJAS 
UN TIRGUS NOTEIKUMI

Iron Mountain ir publiska akciju sabiedrība, kurai ir daudz dažādu tiesisko pienākumu attiecībā pret saviem akcionāriem un 
valdības regulatoriem. Kā piegādātājam jums var tikt uzticēta informācija, kas vēl nav nonākusi (vai nekad nenonāks) publiskā 
atklātībā. Šī informācija var ietekmēt mūsu akciju cenu vai citu uzņēmumu novērtējumu. Mūsu ētikas standarti (un likumi) 
jums stingri aizliedz izmantot šādu informāciju. Tas attiecas ne vien tieši uz jums un jūsu darbiniekiem, bet arī uz ģimenes 
locekļiem, draugiem vai citām personām, kuras var pieņemt ar investīcijām saistītus lēmumus, pamatojoties uz šo informāciju. 
Ja jums ir piekļuve šādai informācijai, jums tā ir jāpatur slepenībā un jāapstrādā maksimāli rūpīgi un diskrēti.

IEKŠĒJĀS INFORMĀCIJAS 
ĻAUNPRĀTĪGA IZMANTOŠANA 
DARĪJUMOS
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Iron Mountain ir apņēmies ievērot godīgu konkurenci tirgū un visus piemērojamos likumus attiecībā uz konkurences 
kropļošanas novēršanu un godīgu konkurenci. Mēs izvairāmies no situācijām, kas var šķist nepienācīgas vai krāpnieciskas.

Mēs pieprasām, lai arī jūs, sniedzot pakalpojumus uzņēmumam Iron Mountain, ievērotu šos juridiskos un ētiskos standartus 
un jo īpaši izvairītos ievākt vai izpaust konkurentu sensitīvo informāciju, piemēram, klientu sarakstus vai ar cenām un atlaidēm 
saistītu informāciju.

KONKURENCES KROPĻOŠANAS 
NOVĒRŠANA UN GODĪGA 
KONKURENCE

Iron Mountain augstu vērtē to, ka mūsdienu uzņēmējdarbības vidē piegādātājiem ir savi iemesli nolīgt apakšuzņēmēju 
noteiktām sniegto pakalpojumu darbībām. Lai kļūtu par Iron Mountain piegādātāju, jums ir jāpiedalās iepirkuma 
procesā ar konkurentiem, kas ietvers rūpīgu jūsu uzņēmējdarbības izpēti. Tāpēc pirms jūs deleģējat savus pienākumus 
apakšuzņēmējiem, jums ir jāveic (to var pieprasīt arī likums vai līguma nosacījumi) līdzīga līmeņa apakšuzņēmēja pārbaude un 
jānodod attiecīgie juridiskie vai līgumā noteiktie pienākumi (tostarp konfidencialitātes nosacījumi vai noteikumi, kas jāņem 
vērā, sniedzot pakalpojumus valdībai). Tādā gadījumā jūsu pienākums ir pārraudzīt un panākt to, ka jūsu apakšuzņēmēji pilda 
jūsu pieprasītos noteikumus.

Noteikti pārskatiet līgumu un pārbaudiet, vai pirms apakšuzņēmēja nolīgšanas jums par to ir jāziņo uzņēmumam Iron 
Mountain vai jāiegūst tā piekrišana.

APAKŠUZŅĒMĒJU IZMANTOŠANA

Jūs esat Iron Mountain piegādātājs, tāpēc jūsu darbības un uzņēmējdarbības prakse tiešā veidā ietekmē vienu no mūsu 
svarīgākajiem aktīviem: mūsu reputāciju. Tas jo īpaši attiecas uz gadījumiem, kad jūs mūsu vārdā kontaktējaties ar mūsu 
klientiem vai sabiedrību kopumā. Tāpēc vienmēr rīkojieties atbildīgi un ētiski, saskaņā ar mūsu vērtībām, kā arī Ētikas un 
uzņēmējdarbības prakses kodeksu.

Ja vien tas nav nepārprotami atļauts, jūs nedrīkstat publiski atsaukties uz mūsu sadarbību vai izteikt apgalvojumus (jebkuros 
plašsaziņas līdzekļos), kuros izskan Iron Mountain nosaukums. Visi preses (tostarp sociālo plašsaziņas līdzekļu) uzdotie 
jautājumi ir jāpārsūta jūsu Iron Mountain pārstāvim.

ZĪMOLS UN REPUTĀCIJA
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Kā Iron Mountain piegādātājs jūs esat atbildīgs par atbilstību šī kodeksa nosacījumiem un esat pakļauts audita nosacījumiem, 
kas var būt minēti jūsu līgumā, un Iron Mountain patur tiesības pārbaudīt atbilstību. Lai palīdzētu gūt pārliecību, mēs varam 
lūgt jūs atbildēt uz jautājumiem par šī kodeksa noteikumiem un lūgt iesniegt dokumentus, kas apliecina atbilstību.

Tāpat jūsu pienākums ir laicīgi ziņot par kodeksa, likuma vai citu Iron Mountain sadarbības aspektu pārkāpumiem vai 
aizdomām par pārkāpumiem. Visi ziņojumi tiek uztverti nopietni, un tos rūpīgi izmeklē. Jebkura jūsu sniegtā informācija tiks 
apstrādāta diskrēti, iespēju robežās paturot to slepenībā.

Mēs jūs mudinām ziņot par pārkāpumiem savam Iron Mountain pārstāvim. Ja tas nav iespējams vai nav pienācīgi, lūdzu, 
sazinieties ar Globālo privātuma un atbilstības komandu, nosūtot e-pastu uz adresi compliance@ironmountain.com vai 
zvanot uz Iron Mountain ētikas līniju. Ētikas līnijas darbību nodrošina neatkarīgs uzņēmums, un (ja to pieļauj tiesību akti) 
jūs varat izvēlēties saglabāt pilnīgu anonimitāti. Lai iesniegtu ziņojumu tiešsaistē vai piekļūtu starptautisko tālruņu numuru 
sarakstam, lūdzu, apmeklējiet vietni www.IMEthicsLine.com. Neziņošana par pārkāpumiem var novest pie mūsu sadarbības 
pārtraukšanas.

ATBILSTĪBAS NOVĒRTĒŠANA UN 
ZIŅOŠANA PAR PĀRKĀPUMIEM
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Iron Mountain ir stingra represiju nepieļaušanas politika attiecībā uz juridisku vai ētisku pārkāpumu labticīgu ziņošanu. 
Jebkurš darbinieks vai vadītājs, kurš veic represijas, mēģina piemērot represijas vai iedrošina citus veikt represijas pret 
darbinieku vai piegādātāju, kurš ir ziņojis par kādu pārkāpumu, saskarsies ar nopietniem disciplinārajiem pasākumiem, 
ieskaitot darba tiesisko attiecību pārtraukšanu. Iron Mountain lūgs pārtraukt sadarbību ar jums kā piegādātāju, ja uzņēmums 
atklās, ka esat iesaistījies represiju veikšanā pret kādu no saviem darbiniekiem, reaģējot uz viņa ziņošanu par kādu pārkāpumu.

REPRESIJU NEPIEĻAUŠANA

Iron Mountain Piegādātāju rīcības kodekss nerada jaunas vai papildu tiesības trešajām pusēm (vai to saņēmējiem). Tas ietver 
piegādātāja darbinieku tiesības likt uzņēmumam Iron Mountain izpildīt jebkuru šī kodeksa noteikumu.

Šis kodekss papildina, bet neaizstāj tiesības un pienākumus, kas ir noteikti starp Iron Mountain un piegādātāju noslēgtajā 
līgumā.

TREŠO PUŠU TIESĪBU 
NERADĪŠANA
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