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Pasitikėjimas. Jį sunku įgyti ir nesunku prarasti. Jau septynis dešimtmečius mūsų vertybės ir tai, kaip mes jas įgyvendiname, 
yra priežastis, kodėl klientai, tiekėjai ir akcininkai mumis pasitiki. Mūsų vertybės nuosekliai skatina mūsų elgesį ir atspindi 
svarbiausius mūsų idealus.

„Iron Mountain“ labai vertina savo santykius su tiekėjais, o jūs, kaip patikimas „Iron Mountain“ paslaugų teikėjas, 
atliekate svarbų vaidmenį leisdami mums laikytis savo vertybių ir pažadų: savo klientams, darbuotojams, akcininkams ir 
bendruomenėms, kuriose gyvename ir dirbame.

„Iron Mountain“ tiekėjų elgesio kodekse (kuris papildo mūsų Etikos ir verslo elgesio kodeksą) išdėstyti principai, standartai ir 
praktika, reikalingi verslui su mumis vykdyti. Tikimės, kad visapusiškai laikysitės šio kodekso, kuris tarnaus jums kaip išteklius, 
padėsiantis teikti etiškas ir teisėtas paslaugas. Atminkite, kad Kodekso pažeidimas gali būti laikomas jūsų sutarties su „Iron 
Mountain“ pažeidimu, dėl kurio gali būti nutraukti mūsų verslo santykiai.

Jei verslo santykių metu susidaro situacija, kuri gali turėti įtakos jūsų galimybėms teikti paslaugas, atitinkančias mūsų vertybes 
arba kodeksą, susisiekite su „Iron Mountain“ atstovu arba Teisės departamento Privatumo ir atitikties komanda adresu 
compliance@ironmountain.com.

ĮŽANGA
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VEIKTI SĄŽININGAI

Esame atviri ir sąžiningi bei kasdien laikomės savo vertybių.

MŪSŲ SAUGA IR SAUGUMAS

Mes saugome save ir vienas kitą nuo žalos, ir savo klientų turtą saugome taip, tarsi jis būtų mūsų pačių.

KURTI VERTĘ KLIENTUI

Nuolat ieškome būdų, kaip geriau aptarnauti klientus ir pagerinti jų verslą.

PRISIIMTI ATSAKOMYBĘ

Mes prisiimame asmeninę atsakomybę už savo komandos, klientų ir įmonės sėkmę.

SKATINTI ĮTRAUKTĮ IR KOMANDINĮ DARBĄ

Mes ieškome ir vertiname unikalias vienas kito idėjas ir perspektyvas, kad pasiektume geresnių rezultatų.

„IRON MOUNTAIN“ VERTYBĖS

„Iron Mountain“ veikia griežtai laikydamasi galiojančių įstatymų, taisyklių ir reglamentų – nesvarbu, kokio tipo paslaugas 
teikiame ar kur teikiame. Siekdami užtikrinti atitiktį, palaikome griežtą etikos ir atitikties programą, kurios kertinis akmuo 
yra mūsų Etikos ir verslo elgesio kodeksas. Kodekse pateikiamos etiško ir reikalavimus atitinkančio elgesio gairės ir ištekliai 
tolesnei pagalbai gauti arba pranešti apie pažeidimus. Visi darbuotojai įdarbinimo metu turi susipažinti ir laikytis Kodekso ir 
kitų įmonės politikos nuostatų.

Kaip patikimas paslaugų teikėjas, mes reikalaujame, kad jūs taip pat veiktumėte griežtai laikydamiesi įstatymų ir laikydamiesi 
mūsų vertybių bei Etikos ir verslo elgesio kodekso. Šiuo tikslu, atsižvelgiant į jūsų teikiamų paslaugos pobūdį (ir jūsų sutarties 
sąlygas), jums gali tekti dalyvauti atitikties užtikrinimo mokymuose, patvirtinti tam tikros „Iron Mountain“ politikos taikymą ar 
laikytis įvairių statutų bei nuostatų.

Prieš pradėdami teikti paslaugas „Iron Mountain“, susipažinkite su mūsų etikos ir verslo elgsenos kodeksu, kurį galite rasti 
adresu www.ironmountain.com/code.

ĮSIPAREIGOJIMAS LAIKYTIS 
ETIKOS IR ATITIKTIES
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Jau septyniasdešimt metų „Iron Mountain“ įgyja (ir išlaiko) klientų pasitikėjimą saugiai saugodama informaciją ir kitą turtą. „Iron 
Mountain“ palaiko privatumo, saugumo ir duomenų apsaugos kontrolę, kuri atitinka arba viršija mūsų teisinius, sutartinius ir 
kitus privalomus įsipareigojimus (pvz., prenumeruojamus pramonės standartus ar sertifikatus).

Kai tvarkote informaciją ar turtą mūsų vardu – nesvarbu, ar tai mūsų darbuotojai, ar klientai – mes reikalaujame, kad 
išlaikytumėte jos saugumą, konfidencialumą ir naudotumėte ją tik įgaliotiems tikslams. Tai reiškia, kad taikomi tokie apsaugos 
standartai, kurie niekada nėra žemesni už jums taikomus teisinius, sutartinius ar kitus privalomus įsipareigojimus.

Vykdydami šį įsipareigojimą galite būti įpareigoti išlaikyti (ir įrodyti) veiksmingą fizinę, techninę ir administracinę tvarkomų 
duomenų ar kito turto privatumo ir saugumo kontrolę. Priklausomai nuo jūsų teikiamų paslaugų ir informacijos ar turto, 
kurį tvarkote mūsų vardu, pobūdžio, jums taip pat gali reikėti atlikti „Iron Mountain“ trečiosios šalies rizikos vertinimą arba 
pardavėjo privatumo vertinimą, kuris padės nustatyti, ar papildomos apsaugos priemonės yra tinkamos.

PRIVATUMAS IR 
DUOMENŲ APSAUGA

„Iron Mountain“ yra įsipareigojusi darbo vietoje taikyti savo vertybių ir Etikos bei verslo elgesio kodekso principus. Todėl 
mes nuolat tobuliname savo darbuotojų darbo sąlygas ir vykdome visus teisinius reikalavimus, susijusius su darbu ir teisių 
organizavimu, darbo užmokesčiu ir atskaitymais bei darbo valandomis (įskaitant savanoriškus viršvalandžius). Tikimės, kad jūs, 
kaip „Iron Mountain“ tiekėjas, prisidėsite prie šio įsipareigojimo ir gerbsite visas šias teises.

Nepriklausomai nuo teikiamos paslaugos rūšies ar vietos, „Iron Mountain“ tiekėjai privalo laikytis visų galiojančių teisinių ir kitų 
privalomų įsipareigojimų, susijusių su įdarbinimo praktika ir darbo sąlygomis. Tiekėjai turi imtis visų reikiamų priemonių, kad 
užtikrintų, jog jų darbuotojai sulauktų minimalaus įstatymais nustatyto įdarbinimo amžiaus ir kad jų paslaugos būtų teikiamos 
griežtai savanoriškai, o tai reiškia, kad jos negali būti vergijos ar vergovės veiksmai, priverstinis ar privalomas darbas arba 
prekyba žmonėmis. Ji taip pat turi būti tinkamai kompensuojama ir vykdoma saugiomis ir sveikomis sąlygomis.

Reikalaujame, kad jūs ir bet kuris kitas asmuo, teikiantis jums prekes ar paslaugas, laikytųsi visų taikomų norminių reikalavimų, 
susijusių su kova su vergove ir prekyba žmonėmis (pvz., Jungtinės Karalystės šiuolaikinės vergovės įstatymo (U.K. Modern 
Slavery Act)). Taip pat reikalaujame, kad savo įmonėje ir tiekimo grandinėje įgyvendintumėte tinkamas kontrolės priemones ir 
procedūras, kad išvengtumėte šiuolaikinės vergovės, ir nesiimtumėte jokių veiksmų, dėl kurių „Iron Mountain“ neatitiktų savo 
reikalavimų.

ETIŠKA PRAKTIKA DARBO VIETOJE 
IR KOVA SU VERGIŠKU DARBU
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Viena pagrindinių „Iron Mountain“ užduočių yra užtikrinti savo darbuotojų sveikatą, saugą ir saugumą. Iš tiesų, mūsų sauga ir 
saugumas yra viena iš mūsų įmonės vertybių. Tiekėjai dažnai dirba kartu su „Iron Mountain“ darbuotojais (ar mūsų klientais), 
todėl jūs turite imtis visų reikiamų priemonių, leidžiančių patikrinti jūsų darbuotojų asmens duomenis ir kvalifikaciją. Tokios 
priemonės gali Kompetentingas patvirtinimas, teistumo istorijos tikrinimas, vairavimo įrašų vertinimas, sveikatos būklės 
tikrinimas arba darbo tinkamumo patikra.

Teikiant paslaugas „Iron Mountain“ objekte gali būti taikomos tam tikros papildomos taisyklės, pvz., darbo rizikos analizė prieš 
pradedant darbą ar užduotis, identifikavimo kortelių pateikimas, temperatūros tikrinimas arba asmens apsaugos priemonių 
dėvėjimas. Jums taip pat gali tekti prisijungti ir atsijungti nuo infrastruktūros arba pasilikti su „Iron Mountain“ palyda. Visais 
atvejais, tiekėjų elgesys negali būti pavojingas, grėsmingas ar įžeidžiantis. Teikdamas paslaugas tiekėjas privalo laikytis 
taikytinų sveikatos ir saugos įstatymų bei taisyklių. „Iron Mountain“ taip pat skatina tiekėjus nustatyti aiškias drausmines 
procedūras, kurios būtų vienodai taikomos visiems jos darbuotojams.

SVEIKATA, SAUGA IR SAUGUMAS

„Iron Mountain“ mano, kad mūsų tvirtas įsipareigojimas integracijai ir įvairovei daro mus geresne ir stipresne įmone. Jis 
tiesiogiai prisideda prie mūsų gebėjimo patenkinti plačius mūsų klientų poreikius ir sėkmingai veikti rinkoje. Kad padėtume 
tai pasiekti, priimame užimtumo sprendimus remdamiesi tik asmens gebėjimu atlikti savo darbą, o ne tokiais veiksniais 
kaip rasė, religija, etninė kilmė, amžius, lytis, seksualinė orientacija, negalia ar kitomis savybėmis, nesusijusiomis su asmens 
įgūdžiais ar kvalifikacija.

„Iron Mountain“ reikalauja, kad tiekėjai prisiimtų panašius įsipareigojimus: visada laikytis kovos su diskriminacija įstatymų ir 
imtis konkrečių veiksmų siekiant skatinti įtrauktį ir įvairovę bei panaikinti diskriminaciją darbo vietoje. Kaip mūsų atsidavimo 
šiems principams pavyzdį, „Iron Mountain“ laikys tiekėjo darbo jėgos įvairovę teigiamu veiksniu atrankos procese.

KOVA SU DISKRIMINACIJA, 
ĮVAIROVĖS SKATINIMAS  
IR LYGIOS UŽIMTUMO  
GALIMYBĖS
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„Iron Mountain“ yra įsipareigojusi vykdyti verslą tvariai, nedarydama žalos aplinkai. Kadangi mes eksploatuojame didelį 
transporto priemonių parką ir turime daug nekilnojamojo turto, įskaitant duomenų centrus, suprantame, kad mūsų verslo 
sprendimai ir vidaus praktika gali turėti tiesioginį poveikį mūsų bendruomenėms ir aplinkai. Todėl mes dirbame visiškai 
laikydamiesi galiojančių aplinkos apsaugos įstatymų ir nuolat dirbame siekdami didinti savo veiklos tvarumą. „Iron Mountain“ 
bendradarbiaus tik su tiekėjais, kurie veikia laikydamiesi galiojančių aplinkos apsaugos įstatymų, ir mes mieliau renkamės 
tiekėjus, kurie laikosi verslo praktikos, kurią apibrėžėme savo įmonės socialinės atsakomybės ataskaitoje.

APLINKA IR  
APLINKOSAUGA

„Iron Mountain“, kaip bendrovė, veikianti daugelyje pasaulio šalių, yra įsipareigojusi laikytis galiojančių kovos su kyšininkavimu 
ir korupcija įstatymų, tokių kaip JAV korumpuotos veiklos užsienyje įstatymas ir JK kovos su kyšininkavimu įstatymas (U.S. 
Foreign Corrupt Practices Act and the U.K. Bribery Act). Šie įstatymai paprastai draudžia teikti, siūlyti teikti ar įgalioti kitus teikti 
ką nors vertingo valdžios pareigūnams ar privačioms šalims, siekiant netinkamai užsiimti verslu, užtikrinti pranašumą ar daryti 
įtaką sprendimui.

Mes labai rimtai žiūrime į šį įsipareigojimą ir reikalaujame, kad mūsų tiekėjai prisiimtų tokį patį įsipareigojimą. „Iron Mountain“ 
tiekėjai privalo griežtai laikytis visų šių (ir susijusių) įstatymų aspektų, įskaitant tuos, kurie susiję su finansine atskaitomybe, 
buhalterija, įrašų saugojimu ir tikslių sąskaitų faktūrų bei išlaidų ataskaitų pateikimu.

„Iron Mountain“ laimi verslą, remdamasi savo produktų ir paslaugų privalumais - ne kyšiais, atatrankomis, netinkamomis 
dovanomis ir pramogomis arba supaprastinimo mokėjimais. Nors apskritai tai galioja, bendraujant su vyriausybės pareigūnais, 
vyriausybės valdomomis įmonėmis ar su jomis susijusiais asmenimis gali būti taikomi papildomi įpareigojimai.

KOVA SU KYŠININKAVIMU 
IR KORUPCIJA
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„Iron Mountain“ niekada netaikys lengvatinio režimo tiekėjams, nes jie siūlo dovanas, 
pramogas ar kitas vertingas prekes. Tiekėjai negali siūlyti dovanų „Iron Mountain“ 
siekdami daryti įtaką mūsų verslo sprendimams arba įgyti pranašumą prieš kitus 
tiekėjus. Net kai dovanos yra leidžiamos pagal įstatymus ir politiką, tiekėjai vis tiek 
turi veikti savo nuožiūra ir priimti teisingus sprendimus, nes netgi „įprastas“ verslo 
mandagumas gali sukelti nepatogias situacijas ar riziką susijusiems asmenims.

Tiekėjai privalo susipažinti su „Iron Mountain“ politika dėl dovanų, vaišingumo ir 
labdaringų aukų ir nesiūlyti bei nepriimti ją pažeidžiančių dovanų.

DOVANOS IR 
PRAMOGOS

Vyriausybės visame pasaulyje tiki, kad „Iron Mountain“ apsaugos jų gyvybiškai svarbią 
informaciją ir nepakeičiamą turtą. Nors mes elgiamės labai sąžiningai su visais savo 
klientais, aptarnavimas vyriausybei dažnai apima papildomus įsipareigojimus, kurie, 
kaip mūsų patikimas tiekėjas, gali būti perduoti jums.

Teikiant paslaugas „Iron Mountain“ vardu federalinei, valstijos ar vietos valdžiai, jums 
gali būti taikomi konkretūs reikalavimai, susiję su darbo užmokesčiu, valandomis, 
darbo sąlygomis, kainodara, dovanojimu, lobizmu, interesų konfliktais arba tinkamu 
informacijos tvarkymu. Taip pat gali būti nustatyti unikalūs eksploataciniai reikalavimai 
arba apribojimai, taikomi asmenims, turintiems kvalifikaciją (arba įgaliotiems) teikti 
paslaugas.

Jūs privalote suprasti ir laikytis atitikties įsipareigojimų, susijusių su aptarnavimu 
vyriausybei, nesvarbu, ar jie jums taikomi tiesiogiai pagal įstatymą, ar pagal sutartį su 
„Iron Mountain“.

PASLAUGŲ TEIKIMAS 
VYRIAUSYBEI
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Interesų konfliktas gali atsirasti tuomet, kai draugystė, šeimos santykiai, finansinis interesas ar kitokia panaši aplinkybė trukdo 
(arba gali trukdyti) jums priimti sąžiningus ir teisingus verslo sprendimus arba teikti produktus ar paslaugas bendrovei „Iron 
Mountain“. Reikalaujama, kad tiekėjai išreikštų „Iron Mountain“ bet kokį tokį susirūpinimą (ar galimą jiems nerimą keliantį 
dalyką) prieš užmezgant verslo santykius arba bet kuriuo metu po to, jei atsirastų naujas interesų konfliktas.

INTERESŲ KONFLIKTAS

Mes dirbame daugelyje šalių, kurios kontroliuoja jautrios įrangos ir duomenų (pvz., kompiuterinės įrangos ir šifravimo 
technologijų) importą ir eksportą. Taip pat taikomi pasauliniai verslo su tam tikromis paskirtomis grupėmis, asmenimis ar 
šalimis apribojimai. Griežtas tarptautinių sankcijų ir prekybos taisyklių laikymasis yra labai svarbus siekiant išsaugoti mūsų 
gebėjimą užsiimti verslu tarptautiniu mastu, ir tai yra svarbus būdas, kuriuo įgyvendiname savo saugos ir saugumo vertybę. 
Dėl šios priežasties negalime dirbti su tiekėjais, kurie įtraukti į vyriausybės sankcijų sąrašus. Jei žinote, kad esate tokiame sąraše, 
praneškite apie tai savo „Iron Mountain“ atstovui prieš pateikdami mums prekes ar paslaugas. Nors šie svarbūs reglamentiniai 
apribojimaiyra taikomi jums, ir mes tikimės, kad juos suprasite ir jų laikysitės, jie taip pat yra taikomi ir jūsų tiekėjams, todėl 
privalote atitinkamai juos apie tai informuoti.

TARPTAUTINĖS SANKCIJOS 
IR PREKYBOS TAISYKLĖS

„Iron Mountain“ yra bendrovė, kurios akcijomis prekiaujama viešai ir kuri turi įvairių teisinių įsipareigojimų savo akcininkams 
ir valdžios institucijoms. Jums, kaip tiekėjui, gali būti patikėta informacija, kuri dar nebuvo (arba niekada nebus) atskleista 
visuomenei. Ši informacija gali turėti įtakos mūsų akcijų kainai arba kitų įmonių vertinimui. Mūsų etikos standartai (ir įstatymai) 
griežtai draudžia jums imtis veiksmų dėl tokios informacijos. Tai taikoma ne tik jums ir jūsų darbuotojams tiesiogiai, bet ir 
šeimai, draugams ar kitiems asmenims, kurie gali priimti investicinius sprendimus remdamiesi šia informacija. Jei turite prieigą 
prie tokios informacijos, tikimasi, kad ji bus konfidenciali ir dirbsite su ja itin atsargiai ir apdairiai.

PREKYBA NAUDOJANTIS VIEŠAI 
NEATSKLEISTA INFORMACIJA
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„Iron Mountain“ yra įsipareigojusi sąžiningai konkuruoti rinkoje ir laikytis visų taikomų įstatymų, susijusių su antimonopolija ir 
sąžininga konkurencija. Aktyviai vengiame situacijų, kurios netgi gali atrodyti netinkamos ar apgaulingos.

Teikdami paslaugas „Iron Mountain“, mes reikalaujame, kad jūs taip pat laikytumėtės šių teisinių ir etikos standartų ir ypač 
vengtumėte rinkti ar dalytis konkurenciniu požiūriu neskelbtina informacija, pvz., klientų sąrašais ar kainų ir nuolaidų 
informacija.

ANTIMONOPOLINĖ POLITIKA IR 
SĄŽININGA KONKURENCIJA

„Iron Mountain“ supranta, kad šiandieninėje verslo aplinkoje tiekėjai gali turėti pagrindo sudaryti subrangos sutartis dėl 
tam tikrų savo paslaugų teikimo aspektų. Norėdami tapti „Iron Mountain“ tiekėju, turite susipažinti su visa konkurencinga 
viešųjų pirkimų procedūra, kurios metu bus atliekamas nuodugnus jūsų veiklos patikrinimas. Taigi prieš perduodant 
pareigas subrangovams, tikimasi (ir to gali būti reikalaujama pagal įstatymą arba sutartį) atlikti panašaus lygio deramą jų 
patikrinimą ir sumažinti visus atitinkamus teisinius ir sutartinius įsipareigojimus (įskaitant neatskleidimo ir konfidencialumo 
sąlygas arba nuostatas, kurių reikia teikiant paslaugas vyriausybei). Tada būsite atsakingi už savo subrangovų atitikties jūsų 
perduodamiems įsipareigojimams stebėseną ir vykdymo užtikrinimą.

Taip pat būtinai peržiūrėkite sutartį, ar privalote apie tai pranešti „Iron Mountain“, arba gauti mūsų sutikimą prieš sudarydami 
subrangos sutartis.

NAUDOJIMASIS SUBRANGOVŲ 
PASLAUGOMIS

Jūsų, kaip „Iron Mountain“ tiekėjo, veiksmai ir verslo praktika gali turėti tiesioginės įtakos vienam iš labiausiai vertinamų mūsų 
turtų: mūsų reputacijai. Tai ypač aktualu, kai tiesiogiai bendraujate su mūsų klientais arba visuomene mūsų vardu. Jūs turite 
visuomet elgtis atsakingai ir etiškai, laikydamiesi mūsų vertybių bei etikos ir verslo elgsenos kodekso.

Jei nesate aiškiai įgaliotas tai daryti, negalite viešai nurodyti mūsų verslo santykių ar daryti pareiškimų (bet kokioje aplinkoje) 
„Iron Mountain“ vardu. Visus spaudos klausimus (įskaitant susijusius su socialine medija) reikia perduoti „Iron Mountain“ 
atstovui.

PREKĖS ŽENKLAS IR REPUTACIJA
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Kaip „Iron Mountain“ tiekėjas, jūs privalote laikytis šio kodekso nuostatų ir, atsižvelgiant į audito sąlygas, kurios gali būti jūsų 
sutartyje, „Iron Mountain“ pasilieka teisę tikrinti atitiktį. Kad galėtume užtikrinti, galime paprašyti jūsų atsakyti į klausimus, 
susijusius su šio kodekso nuostatomis, ir pateikti jūsų atitiktį patvirtinančius dokumentus arba patvirtinimus.

Taip pat privalote nedelsdami pranešti apie įtariamus ar faktinius šio kodekso, įstatymų ar kitų verslo su „Iron Mountain“ 
aspektų pažeidimus. Visi pranešimai vertinami rimtai ir kruopščiai ištiriami. Visa jūsų pateikta informacija bus tvarkoma 
diskretiškai ir bus laikoma konfidencialiai.

Raginame pranešti apie pažeidimus „Iron Mountain“ atstovui. Jei tai neįmanoma arba netinkama, susisiekite su Visuotine 
privatumo ir atitikties užtikrinimo komanda adresu compliance@ironmountain.com arba kreipkitės į „Iron Mountain“ etikos 
liniją. Etikos liniją prižiūri nepriklausoma įmonė, joje (kur tai leidžia įstatymai) galite palikti informaciją visiškai anonimiškai. Jūs 
taip pat galite pranešti internetu, apsilankę svetainėje www.IMEthicsLine.com. Joje taip pat pateikiamas tarptautinių etikos 
telefono numerių sąrašas. Nepranešus apie pažeidimą, mūsų verslo santykiai gali būti nutraukti.

ATITIKTIES VERTINIMAS IR 
PRANEŠIMAS APIE PAŽEIDIMUS
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„Iron Mountain“ taiko griežtą politiką dėl kerštavimo, kai sąžiningai pranešama apie teisinius ar etinius pažeidimus. 
Darbuotojas ar vadovas, kuris kerštaus, bandys kerštauti arba skatins kitus imtis atsakomųjų veiksmų prieš darbuotoją ar 
tiekėją, pranešusį apie pažeidimą, sulauks rimtų drausminių nuobaudų, įskaitant darbo sutarties nutraukimą. „Iron Mountain“ 
sieks užbaigti verslo santykius su jumis kaip su tiekėju, jei sužinosime, kad ėmėtės atsakomųjų veiksmų prieš vieną iš savo 
darbuotojų, nes jie pranešė apie pažeidimą.

JOKIO KERŠTAVIMO

„Iron Mountain“ tiekėjų elgsenos kodeksas nesuteikia naujų ar papildomų teisių trečiosioms šalims (ar tretiesiems gavėjams), 
taip pat teisės tiekėjo darbuotojams versti „Iron Mountain“ vykdyti bet kokias šio kodekso nuostatas.

Šis kodeksas papildo, bet nepakeičia teisių ir pareigų, nustatytų pagal sutartį tarp „Iron Mountain“ ir tiekėjo.

TEISIŲ TREČIOSIOMS 
ŠALIMS NESUTEIKIMAS



DĖL „IRON MOUNTAIN“
„Iron Mountain Incorporated“ (NYSE: IRM), įkurta 1951 metais, yra pasaulinė sandėliavimo ir informacijos tvarkymo paslaugų lyderė. Mumis pasitiki daugiau nei 
220 000 organizacijų visame pasaulyje, mūsų nekilnojamojo turto tinklas apima daugiau nei 85 mln. kv. pėdų daugiau nei 1400-yje pastatų daugiau nei 50-yje šalių. 
„Iron Mountain“ sandėliuoja ir saugo milijardus informacijos šaltinių, įskaitant kritinę verslo informaciją, labai svarbius duomenis, kultūros ir istorinius artefaktus. 
Tiekdama sandėliavimo, informacijos tvarkymo, skaitmeninės transformacijos, saugaus sunaikinimo sprendimus, duomenų centrų, meno kūrinių sandėliavimo ir 
logistikos bei debesijos paslaugas, „Iron Mountain“ padeda įstaigoms mažinti kaštus ir riziką, laikytis jiems taikomų reglamentinių reikalavimų, atkurti veiklą po įvairaus 
pobūdžio nelaimių ir daugiau veiklos perkelti į skaitmeninę erdvę. Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykite svetainėje www.ironmountain.com
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