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Povjerenje. Teško ga je steći, a lako izgubiti. Već gotovo sedam desetljeća naše vrijednosti i način na koji ih živimo razlog su 
zašto nam kupci, dobavljači i dioničari vjeruju. Te vrijednosti stalno usmjeravaju naše ponašanje i predstavljaju ideale koje 
smatramo najvažnijima.

Iron Mountain iznimno cijeni svoje odnose s dobavljačima, a vi kao pouzdani pružatelj usluga tvrtke Iron Mountain igrate 
ključnu ulogu u omogućavanju da ostvarimo svoje vrijednosti i obećanja: našim klijentima, zaposlenicima, dioničarima i 
zajednicama u kojima živimo i radimo.

Kodeksom ponašanja za dobavljače tvrtke Iron Mountain (koji nadopunjuje naš Kodeks etičkog i poslovnog ponašanja) 
definirana su načela. standardi i prakse potrebni za poslovanje s našom tvrtkom. Očekujemo da se pridržavate slova i duha 
Kodeksa i da ga koristite kao resurs za pružanje usluge koja je usklađena s etičkim načelima i zakonima. Imajte na umu da se 
kršenje Kodeksa može smatrati kršenjem vašeg sporazuma s tvrtkom Iron Mountain, što bi moglo dovesti do prekida našeg 
poslovnog odnosa.

Ako se tijekom našeg poslovnog odnosa pojavi situacija koja bi mogla utjecati na vašu sposobnost da nam pružite uslugu 
koja je u skladu s našim vrijednostima ili s Kodeksom, obratite se svom predstavniku tvrtke Iron Mountain ili timu za privatnost 
i usklađenost našeg pravnog odjela na compliance@ironmountain.com.

UVOD
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POŠTENO POSLOVANJE

Otvoreni smo i iskreni te u svakom trenutku postupamo u skladu sa svojim vrijednostima.

VLASTITA ZAŠTITA I SIGURNOST

Štitimo sebe i jedni druge od svega što bi nam moglo naštetiti te čuvamo podatke svojih klijenata kao da su naši vlastiti.

IZGRADNJA VRIJEDNOSTI ZA KLIJENTE

Neprestano tražimo načine na koje bismo mogli bolje služiti svojim klijentima i unaprijediti njihovo poslovanje.

PREUZIMANJE ODGOVORNOSTI

Preuzimamo osobnu odgovornost za uspjeh svojih timova, svojih klijenata i svoje tvrtke.

PROMICANJE UKLJUČIVOSTI I TIMSKOG RADA

Tražimo i cijenimo jedinstvene ideje i perspektive drugih kako bismo ostvarili bolje rezultate.

VRIJEDNOSTI TVRTKE 
IRON MOUNTAIN

Iron Mountain djeluje strogo u skladu s važećim zakonima, pravilima i propisima – bez obzira na vrstu usluge koju pružamo 
ili gdje se ona pruža. Kako bismo osigurali usklađenost, održavamo robustan program etike i usklađenosti, čiji je temelj naš 
Kodeks etičkog i poslovnog ponašanja. Kodeks nam daje smjernice za etičko i usklađeno ponašanje te pruža resurse za 
dobivanje daljnje pomoći ili prijavljivanje kršenja. Kao uvjet za zapošljavanje, svi zaposlenici moraju potvrditi Kodeks i ostala 
pravila tvrtke.

Zahtijevamo da i vi, kao pouzdani pružatelj usluga, djelujete strogo poštujući zakon i na način koji je u skladu s našim 
Vrijednostima i Kodeksom etičkog i poslovnog ponašanja. U tu svrhu, ovisno o prirodi usluge koju pružate (i vašim ugovornim 
uvjetima), od vas će se možda zatražiti sudjelovanje u edukacijama o usklađenosti, potvrđivanje određenih pravila tvrtke Iron 
Mountain ili poštivanje raznih zakona i propisa. 

Prije nego što započnete s pružanjem usluga tvrtki Iron Mountain, upoznajte se s našim Kodeksom etičkog i poslovnog 
ponašanja koji možete pronaći na adresi: www.ironmountain.com/code.

PREDANOST ETICI I 
USKLAĐENOSTI
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Već sedamdeset godina Iron Mountain stječe (i zadržava) povjerenje klijenata sigurnom zaštitom podataka i druge imovine. 
Iron Mountain održava kontrole privatnosti, sigurnosti i zaštite podataka koje zadovoljavaju ili nadmašuju zakonske, ugovorne 
i druge obveze (poput prihvaćenih industrijskih standarda ili certifikata).

Kada u naše ime rukujete podacima ili imovinom, bilo da se odnose na naše zaposlenike ili na naše klijente, zahtijevamo da 
očuvate njihovu sigurnost i povjerljivost, te da ih upotrebljavate samo u dopuštene svrhe. To znači primjenu razina zaštite 
koje ni u kom slučaju nisu niže od onih koje se sukladno zakonskim, ugovornim ili drugim obvezama primjenjuju na vas.

U okviru te obveze od vas se može zahtijevati da održavate (i pokažete) učinkovite fizičke, tehničke i administrativne kontrole 
nad privatnošću i sigurnošću podataka ili druge imovine kojima rukujete. Ovisno o uslugama koje pružate i prirodi podataka 
ili imovine kojima u naše ime rukujete, od vas se može zatražiti i da sudjelujete u procjeni rizika treće strane tvrtke Iron 
Mountain ili procjeni privatnosti dobavljača, koje će nam pomoći utvrditi jesu li potrebne dodatne mjere zaštite.

PRIVATNOST I ZAŠTITA PODATAKA

Tvrtka Iron Mountain predana je primjeni načela svojih Vrijednosti i Kodeksa etičkog i poslovnog ponašanja na radnom 
mjestu. S obzirom na to, radimo na kontinuiranom poboljšanju radnih uvjeta naših zaposlenika i ispunjavanju svih zakonskih 
zahtjeva koji se odnose na radnička i organizacijska prava, plaće i odbitke te radno vrijeme (uključujući dobrovoljni 
prekovremeni rad). Od vas kao dobavljača tvrtke Iron Mountain očekujemo da i vi sudjelujete u tom nastojanju i da poštujete 
bilo koja i sva takva prava.

Bez obzira na vrstu ili mjesto pružanja usluge, dobavljači tvrtke Iron Mountain moraju se pridržavati svih važećih zakonskih i 
drugih obveza vezanih uz prakse zapošljavanja i uvjete na radnom mjestu. Dobavljači moraju poduzeti sve potrebne korake 
kako bi osigurali da njihovi radnici ispunjavaju minimalnu zakonsku dob za zapošljavanje, te da je njihova služba strogo 
dobrovoljna, što znači da ne smije uključivati činove ropstva ili podčinjavanja, prisilni ili obvezni rad ili trgovinu ljudima. 
Također se mora pošteno nadoknaditi i izvršavati u sigurnim i zdravim uvjetima.

Zahtijevamo da vi, i svi koji vam pružaju robu i usluge, poštujete sve primjenjive regulatorne zahtjeve koji se odnose na 
borbu protiv ropstva i trgovine ljudima (npr. UK Modern Slavery Act, odnosno Zakon o modernom ropstvu Ujedinjene 
Kraljevine). Također zahtijevamo da u svojoj tvrtki i unutar lanca opskrbe primijenite odgovarajuće kontrole i postupke kako 
biste spriječili moderno ropstvo, te da ne poduzimate nikakve radnje zbog kojih tvrtka Iron Mountain ne bi poštovala vlastite 
zahtjeve.

ETIČKE PRAKSE NA 
RADNOM MJESTU I BORBA 
PROTIV ROPSTVA
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Iron Mountain se snažno zalaže za zdravlje i sigurnost svojih zaposlenika. Vlastita zaštita i sigurnost jedna je od vrijednosti 
naše tvrtke. Budući da dobavljači često rade izravno sa zaposlenicima tvrtke Iron Mountain (ili našim klijentima), od vas se 
očekuje da poduzmete sve odgovarajuće mjere kako biste provjerili pozadinu i kvalifikacije svojih zaposlenika. Takve mjere 
mogu uključivati potvrđivanje kompetencija i vještina, provjere prekršajnih/kaznenih evidencija, procjene evidencija prekršaja 
iz područja cestovnog prometa , provjere zdravstvenog stanja, ili potvrđivanje podobnosti za rad.

Prilikom pružanja usluga u objektima tvrtke Iron Mountain, moguća je primjena određenih dodatnih pravila, kao što su 
provođenje analize opasnosti posla prije obavljanja radova ili izvršavanja zadataka, pokazivanje identifikacijskih oznaka, 
podvrgavanje mjerenju temperature ili nošenje osobne zaštitne opreme. Također se može zahtijevati da se prijavite prilikom 
dolaska u objekte i odjavite prilikom odlaska iz njih ili da uz vas bude osoba iz tvrtke Iron Mountain kao pratnja. U svakom 
slučaju, dobavljači se moraju suzdržati od bilo kojeg oblika ponašanja koje se smatra opasnim, prijetećim ili uznemirujućim i 
moraju obavljati usluge na način koji je u skladu s važećim zakonima i propisima o zdravlju i sigurnosti. Iron Mountain također 
potiče dobavljače da uspostave jasne disciplinske postupke koji se ujednačeno primjenjuju na cjelokupnu radnu snagu.

ZDRAVLJE I SIGURNOST

Iron Mountain vjeruje da nas naša snažna predanost uključivanju i različitosti čini boljom i snažnijom tvrtkom. To izravno 
doprinosi našoj sposobnosti da udovoljimo širokim potrebama naših klijenata i uspijemo na tržištu. Da bismo to postigli, 
donosimo odluke o zapošljavanju utemeljene isključivo na sposobnosti pojedinca da obavlja posao, a ne na čimbenicima 
kao što su rasa, vjera, etnička pripadnost, dob, spol, seksualna orijentacija, invaliditet ili druge osobine koje nisu povezane s 
vještinama ili kvalifikacijama pojedinca.

Iron Mountain zahtijeva da njegovi dobavljači preuzmu slične obveze: da uvijek djeluju u skladu sa zakonima o suzbijanju 
diskriminacije i da poduzmu konkretne korake prema ciljevima promicanja uključivanja i različitosti i eliminiranja 
diskriminacije na radnom mjestu. Kao utjelovljenje naše predanosti tim načelima, Iron Mountain će razmotriti raznolikost 
radne snage dobavljača kao pozitivan čimbenik tijekom postupka odabira.

SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE, 
POŠTOVANJE RAZLIČITOSTI 
I JEDNAKE MOGUĆNOSTI 
ZAPOŠLJAVANJA
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Iron Mountain predan je poslovanju na održiv i ekološki odgovoran način. Budući da upravljamo velikom flotom vozila i 
imamo brojne nekretnine, uključujući podatkovne centre, shvaćamo da naše poslovne odluke i unutarnje prakse mogu 
imati izravan učinak na naše zajednice i na okoliš. S time u vidu, djelujemo u potpunosti u skladu s važećim zakonima o 
zaštiti okoliša i kontinuirano radimo na povećanju održivosti našeg poslovanja. Iron Mountain će surađivati samo s onim 
dobavljačima koji posluju u skladu s primjenjivim zakonima o zaštiti okoliša, a prednost prilikom odabira imat će dobavljači 
koji dijele našu predanost poslovnim praksama koje navodimo u našem izvješću o društvenoj odgovornosti poduzeća.

EKOLOGIJA I  
ODRŽIVOST

Kao tvrtka koja posluje u brojnim zemljama širom svijeta, Iron Mountain predana je poštovanju slova i duha primjenjivih 
zakona o sprječavanju mita i korupcije, kao što su američki Zakon o sprječavanju korupcije u inozemstvu (US Foreign 
Corrupt Practices Act) i britanski Zakon o podmićivanju (UK Bribery Act). Ovi zakoni općenito zabranjuju pružanje, nuđenje ili 
odobravanje drugima da daju bilo što vrijedno državnim službenicima ili privatnim stranama u svrhu nepropisnog dobivanja 
posla, osiguravanja prednosti ili utjecaja na odluku.

Ovo nastojanje shvaćamo vrlo ozbiljno – i od svojih dobavljača zahtijevamo istu razinu predanosti. Dobavljači tvrtke Iron 
Mountain moraju se strogo pridržavati svih aspekata ovih (i srodnih) zakona, uključujući zakone koji se tiču financijskog 
izvješćivanja, knjigovodstva, čuvanja evidencije i podnošenja točnih računa i izvještaja o troškovima.

Iron Mountain pobjeđuje u poslu na temelju zasluga svojih proizvoda i usluga, a ne mitom, neprikladnim darovima i zabavom 
ili plaćanjem olakšica. Iako ovo općenito vrijedi, prilikom interakcije s vladinim službenicima, poduzećima pod vladinim 
upravljanjem ili s njima povezanim pojedincima mogu se primjenjivati dodatne obveze.

SPRJEČAVANJE MITA 
I KORUPCIJE
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Iron Mountain nikada neće pružiti povlašteni tretman dobavljačima zbog njihova 
nuđenja darova, zabave ili drugih vrijednih predmeta. Dobavljači ne smiju nuditi 
poklone tvrtki Iron Mountain u pokušaju da utječu na naše poslovne odluke ili da 
steknu prednost u odnosu na druge dobavljače. Čak i kada su darovi dopušteni 
zakonom i pravilima, dobavljači i dalje moraju primjenjivati diskreciju i dobru prosudbu, 
jer čak i „rutinske” poslovne uljudnosti mogu izazvati neugodne situacije ili stvoriti rizik 
za one koji u njima sudjeluju.

Dobavljači se trebaju upoznati s Pravilima tvrtke Iron Mountain o darovima, 
gostoprimstvu i dobrotvornim donacijama te ne smiju davati niti primati darove  
koji ih krše.

DAROVI 
I ZABAVA

Vlade širom svijeta uzdaju se u Iron Mountain za zaštitu svojih ključnih podataka i 
nezamjenjive imovine. Iako djelujemo s najvišim stupnjem integriteta u odnosu na sve 
svoje klijente, pružanje usluga vladi često znači i dodatne obveze, koje mogu prijeći i na 
vas kao našeg pouzdanog dobavljača.

Kada pružate usluge u ime tvrtke Iron Mountain saveznim, državnim ili lokalnim 
vlastima, mogli biste podlijegati posebnim zahtjevima koji se odnose na plaće, radno 
vrijeme, radne uvjete, cijene, darivanje, lobiranje, sukob interesa ili pravilno postupanje 
s informacijama. Mogu postojati i jedinstveni operativni zahtjevi ili ograničenja u vezi s 
time koji su pojedinci kvalificirani (ili kojima je dozvoljeno) pružati usluge.

Vaša je odgovornost razumjeti i pridržavati se obveza usklađenosti koje su uključene u 
pružanje usluga vladi, bilo da se primjenjuju na vas izravno po zakonu ili putem vašeg 
ugovora s tvrtkom Iron Mountain.

PRUŽANJE 
USLUGA VLADI
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Kada prijateljstvo, obiteljski odnos, financijski interes ili druge slične okolnosti ometaju (ili bi potencijalno mogle ometati) 
vašu sposobnost donošenja iskrenih i poštenih poslovnih odluka ili pružanja robe ili usluga tvrtki Iron Mountain, moguće je 
da postoji sukob interesa. Dobavljači su dužni prijaviti bilo kakvu takvu zabrinutost (ili potencijalnu zabrinutost) tvrtki Iron 
Mountain prije nego što se stvori poslovni odnos ili bilo kada nakon toga ako dođe do novog sukoba.

SUKOB INTERESA

Poslujemo u mnogim zemljama koje nameću kontrole nad uvozom i izvozom osjetljive opreme i podataka (poput 
računalnog hardvera i tehnologije šifriranja). Postoje i globalna ograničenja u poslovanju s određenim skupinama, 
pojedincima ili zemljama. Strogo poštivanje međunarodnih sankcija i trgovinskih propisa presudno je za očuvanje naše 
mogućnosti međunarodnog poslovanja i važan je način na koji živimo svoju Vrijednost zaštite i sigurnosti Iz tog razloga 
nismo u mogućnosti surađivati s dobavljačima koji se pojavljuju na vladinim popisima sankcija. Ako znate da se pojavljujete 
na bilo kojem takvom popisu, obavijestite o tome svog predstavnika tvrtke Iron Mountain prije nego što nam pružite robu ili 
usluge. Ova se važna regulatorna ograničenja primjenjuju na vas, ali i na vaše dobavljače, stoga zahtijevamo da ih razumijete i 
poštujete te da ih na odgovarajući način prenesete.

MEĐUNARODNE SANKCIJE 
I TRGOVINSKI PROPISI

Iron Mountain je dioničko društvo s nizom zakonskih obveza prema svojim dioničarima i državnim regulatorima. Kao 
dobavljaču mogu vam se povjeriti podaci koji još nisu (ili možda nikada neće biti) otkriveni javnosti. Ti bi podaci mogli utjecati 
na cijenu naših dionica ili na procjenu drugih poduzeća. Naši etički standardi (i zakoni) strogo vam zabranjuju postupanje 
po takvim podacima. To se odnosi ne samo na vas i vaše zaposlenike izravno, već i na obitelj, prijatelje ili druge osobe koje 
bi mogli donositi odluke o ulaganju na temelju takvih podataka. Ako imate pristup takvim podacima, od vas se očekuje da 
čuvate njihovu povjerljivost i da s njima postupate s najvećom pažnjom i diskrecijom.

TRGOVANJE POVLAŠTENIM 
INFORMACIJAMA
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Tvrtka Iron Mountain predana je poštenom tržišnom natjecanju i poštovanju svih važećih zakona koji se tiču antitrustovskih 
pravila i poštenog natjecanja. Aktivno izbjegavamo situacije koje bi se mogle doimati neprimjerenima ili prijetvornima.

Prilikom pružanja usluge tvrtki Iron Mountain zahtijevamo da se i vi pridržavate ovih zakonskih i etičkih standarda, a posebno 
da izbjegavate prikupljati ili dijeliti konkurentno osjetljive podatke poput popisa klijenata ili podatke o cijenama i popustima.

ANTITRUSTOVSKA PRAVILA 
I POŠTENO NATJECANJE

Iron Mountain cijeni to što u današnjem poslovnom okruženju dobavljači mogu imati razloga za podugovaranje određenih 
aspekata pružanja svojih usluga. Da biste postali dobavljač tvrtke Iron Mountain, morate proći kroz natjecateljski postupak 
nabave, koji uključuje rigoroznu dubinsku provjeru vašeg poslovanja. Stoga se prije nego što delegirate dužnosti 
podizvođačima od vas očekuje (a može se i zahtijevati sukladno zakonu ili ugovoru) da izvršite slične razine dubinske provjere 
nad njima i da prenesete sve odgovarajuće zakonske i ugovorne obveze (uključujući uvjete ili odredbe vezane uz čuvanje 
povjerljivosti podataka koji se odnose na pružanje usluga vladi). Tada ste odgovorni za nadzor vašeg podizvođača i njegova 
poštovanja obveza koje ste mu proslijedili.

Obavezno pregledajte svoj ugovor da biste utvrdili jeste li dužni obavijestiti Iron Mountain ili dobiti našu suglasnost prije 
podugovaranja.

KORIŠTENJE PODIZVOĐAČA

Kao dobavljač tvrtke Iron Mountain, vaše djelovanje i poslovne prakse mogu izravno utjecati na našu najcjenjeniju imovinu: 
naš ugled. To je osobito vidljivo kada ste u izravnom kontaktu s našim klijentima ili javnošću u naše ime. Iz tog razloga, vaše 
bi ponašanje uvijek trebalo biti odgovorno i etičko, što je u skladu s našim Vrijednostima i Kodeksom etičkog i poslovnog 
ponašanja.

Ako za to niste izričito ovlašteni, nećete se javno pozivati na naš poslovni odnos niti davati izjave (ni u kojem mediju) koje 
predstavljaju Iron Mountain. Sve novinarske upite (uključujući društvene medije) potrebno je uputiti vašem predstavniku 
tvrtke Iron Mountain.

ROBNA MARKA I UGLED
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Kao dobavljač tvrtke Iron Mountain, imate obvezu poštovati odredbe ovog Kodeksa, a sukladno uvjetima revizije koji su 
možda navedeni u vašem ugovoru, Iron Mountain zadržava pravo provjere usklađenosti. Da biste nam dokazali svoju 
usklađenost, možda ćemo zatražiti da odgovorite na pitanja u vezi s odredbama ovog Kodeksa i da dostavite dokumente ili 
potvrde koje potvrđuju vašu usklađenost.

Vaša je obveza i odmah prijaviti sumnju na kršenje ili stvarno kršenje ovog Kodeksa, zakona ili drugih aspekata vašeg 
poslovanja s tvrtkom Iron Mountain. Svaka se prijava shvaća ozbiljno i temeljito se istražuje. Sve informacije koje dostavite bit 
će obrađene uz diskreciju i čuvat će se njihova povjerljivost, koliko je to moguće.

Potičemo vas da prijavite kršenja svojem predstavniku tvrtke Iron Mountain. U slučaju da to nije moguće ili nije prikladno, 
obratite se Globalnom odjelu za privatnost i usklađenost na adresu e-pošte compliance@ironmountain.com, ili liniji za etička 
pitanja tvrtke Iron Mountain. Linijom za etička pitanja upravlja neovisna tvrtka, a (kada je to dopušteno zakonom) možete 
ostati potpuno anonimni. Da biste poslali prijavu putem interneta ili da biste pristupili popisu međunarodnih brojeva linije za 
etička pitanja, posjetite www.IMEthicsLine.com U slučaju da ne prijavite kršenja, to može dovesti do prekida našeg poslovnog 
odnosa.

OCJENJIVANJE USKLAĐENOSTI 
I PRIJAVA KRŠENJA
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Iron Mountain ima strogu politiku zabrane odmazde u odnosu na dobronamjerno prijavljivanje kršenja zakona ili etičkih 
načela. Svaki zaposlenik ili voditelj koji se pokuša osvetiti ili potiče druge da se osvete osobi koja je prijavila kršenje etičkog 
kodeksa snosit će teške disciplinske posljedice, što može uključivati i dobivanje otkaza. Iron Mountain nastojat će prekinuti 
svoj poslovni odnos s vama kao dobavljačem ako otkrijemo da ste se osvetili nekom od svojih zaposlenika kao odgovor na 
njegovu prijavu kršenja.

ZABRANA ODMAZDE

Kodeks ponašanja dobavljača tvrtke Iron Mountain ne stvara nova ili dodatna prava trećih strana (ili njihovih korisnika). To 
uključuje pravo zaposlenika dobavljača da navedu tvrtku Iron Mountain na provođenje bilo koje odredbe ovog Kodeksa.

Ovaj Kodeks dopunjuje, ali ne zamjenjuje prava i obveze utvrđene ugovorom između tvrtke Iron Mountain i dobavljača.

NEMA STVARANJA PRAVA 
TREĆIH STRANA



INFORMACIJE O TVRTKI IRON MOUNTAIN 

Tvrtka Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM), osnovana 1951., vodeća je u svijetu u uslugama pohrane i upravljanja podacima. Vjeruje joj više od 220 000  
organizacija diljem svijeta, a s mrežom nekretnina od više od 85 milijuna četvornih stopa u više od 1400 objekata u više od 50 zemalja, tvrtka Iron Mountain pohranjuje i štiti 
milijarde podataka, uključujući ključne poslovne podatke, iznimno osjetljive podatke te kulturne i povijesne artefakte. Pružajući rješenja koja uključuju sigurnu pohranu, upravljanje 
informacijama, digitalnu transformaciju, sigurno uništavanje, kao i podatkovne centre, pohranu umjetničkih  
djela i logistiku te usluge u oblaku, tvrtka Iron Mountain pomaže organizacijama da snize troškove i rizik, da se usklade s propisima, da se oporave od katastrofa  
te da uvedu digitalni način rada. Za više informacija posjetite www.ironmountain.com.

© 2021 Iron Mountain Incorporated. Sva prava pridržana. Iron Mountain i dizajn planine registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Iron Mountain Incorporated u SAD-u i drugim državama.
Svi ostali zaštitni znakovi i registrirani zaštitni znakovi vlasništvo su svojih vlasnika.
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