
KODE ETIK  
PEMASOK  
IRON MOUNTAIN



DAFTAR ISI 

/03 PENGANTAR

/04 NILAI-NILAI IRON MOUNTAIN

/04 KOMITMEN TERHADAP ETIKA DAN KEPATUHAN

/05 PRIVASI DAN PERLINDUNGAN DATA

/05 PRAKTIK TEMPAT KERJA ETIS DAN ANTIPERBUDAKAN

/06 KESEHATAN, KESELAMATAN, DAN KEAMANAN

/06  ANTIDISKRIMINASI, MENGHARGAI KEBERAGAMAN, DAN PELUANG KERJA SETARA

/07 LINGKUNGAN DAN KEBERLANJUTAN

/07 ANTISUAP DAN ANTIKORUPSI

/08 HADIAH DAN HIBURAN

/08 PENYEDIAAN LAYANAN KEPADA PEMERINTAH

/09 KONFLIK KEPENTINGAN

/09 SANKSI INTERNASIONAL DAN REGULASI PERDAGANGAN

/09 TRANSAKSI ORANG DALAM

/10 ANTIPAKAT DAN PERSAINGAN SEHAT

/10 PENGGUNAAN SUBKONTRAKTOR

/10 MEREK DAN REPUTASI

/11 MENILAI KEPATUHAN DAN MELAPORKAN PELANGGARAN

/11 TIDAK ADA PEMBALASAN

/11 TANPA TIMBULNYA PIHAK KETIGA

/02



Kepercayaan. Sulit diperoleh, dan mudah dirusak. Selama tujuh dekade saat ini, Nilai kami dan cara kami menegakkannya merupakan alasan 

pelanggan, pemasok, dan pemegang saham memercayai kami. Nilai kami secara konsisten mendorong perilaku kami dan menggambarkan 

impian yang paling kami pegang.

Iron Mountain betul-betul menghargai hubungan dengan pemasoknya, dan sebagai penyedia layanan Iron Mountain tepercaya, Anda 

memiliki peran kunci dalam mengizinkan kami menegakkan Nilai dan janji kami: kepada pelanggan, karyawan, pemegang saham kami, dan 

komunitas tempat kami tinggal dan bekerja.

Kode Etik Pemasok Iron Mountain (sebagai tambahan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Bisnis) mengatur prinsip, standar, dan praktik yang 

diperlukan untuk menjalankan bisnis bersama kami. Kami mengharapkan Anda untuk mematuhi Kode Etik ini secara tersirat dan tersurat 

serta menggunakannya sebagai sumber yang membantu Anda menyediakan layanan beretika dan sah. Harap perhatikan bahwa pelanggaran 

terhadap Kode Etik ini dapat dainggap sebagai pelanggaran atas perjanjian dengan Iron Mountain – yang dapat mengakibatkan pemutusan 

hubungan bisnis kita.

Jika situasi muncul selama berjalannya hubungan bisnis kita yang dapat memengaruhi kemampuan Anda untuk memberikan layanan 

kepada kami yang sesuai dengan Nilai dan Kode Etik kami, silakan hubungi perwakilan Iron Mountain Anda atau tim Privasi dan Kepatuhan 

Departemen hukum kami di compliance@ironmountain.com.

PENGANTAR
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BERTINDAK DENGAN INTEGRITAS

Kami bersikap terbuka dan jujur serta menerapkan nilai-nilai kami setiap hari.

KEAMANAN DAN KESELAMATAN DIRI

Kami melindungi diri kami dan sesama dari bahaya, dan mengamankan aset pelanggan bagaikan milik kami sendiri.

MEMBANGUN NILAI PELANGGAN

Kami selalu mencari cara untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan dan memperbaiki bisnis mereka.

BERTANGGUNG JAWAB

Kami bertanggung jawab secara pribadi untuk keberhasilan tim, pelanggan, dan perusahaan kami.

MENDORONG INKLUSI DAN KERJA SAMA TIM

Kami mencari dan menghargai setiap gagasan dan perspektif unik satu sama lain untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

NILAI-NILAI IRON MOUNTAIN

Iron Mountain bekerja dengan mematuhi undang-undang, aturan, dan regulasi yang berlaku – terlepas dari jenis layanan yang kami 

sediakan dan tempat tujuan layanan tersebut. Untuk membantu memastikan kepatuhan ini, kami memiliki program etika dan kepatuhan 

yang kokoh, yang dilandasi oleh Kode Etik dan Pedoman Perilaku Bisnis kami. Kode Etik ini menunjukkan arah perilaku beretika dan patuh, 

serta menyediakan sumber daya untuk memperoleh bantuan lebih lanjut atau melaporkan pelanggaran. Sebagai syarat kerja, semua 

karyawan wajib menyatakan kepatuhan terhadap Kode Etik dan kebijakan perusahaan lainnya.

Sebagai penyedia layanan yang tepercaya, kami mengharuskan Anda untuk turut serta menjalankan operasi sesuai undang-undang, dengan 

cara yang sesuai dengan Nilai dan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Bisnis kami. Untuk itu, tergantung sifat layanan yang Anda sediakan 

(dan persyaratan kontrak Anda), Anda mungkin diminta untuk ikut serta dalam pelatihan kepatuhan, mengesahkan kebijakan Iron Mountain 

tertentu, atau mematuhi beragam status dan regulasi.

Sebelum memulai layanan Anda bersama Iron Mountain, harap pelajari Kode Etik dan Pedoman Perilaku Bisnis kami, yang dapat ditemukan 

di alamat berikut: www.ironmountain.com/code.

KOMITMEN TERHADAP 
ETIKA DAN KEPATUHAN
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Selama tujuh puluh tahun, Iron Mountain telah menerima (dan menjaga) kepercayaan pelanggan dengan melindungi keamanan informasi 

dan aset lainnya Iron Mountain menjaga privasi, keamanan, dan kontrol perlindungan data yang memenuhi dan melebihi kewajiban hukum, 

kontrak, dan perikatan lainnya (seperti standar industri atau sertifikasi yang wajib diikuti).

Ketika Anda menangani informasi atau aset atas nama kami – baik milik karyawan maupun pelanggan kami – kami meminta Anda untuk 

menjaganya agar tetap aman, rahasia, dan hanya menggunakannya untuk tujuan yang diizinkan. Hal ini berarti menerapkan tingkat 

perlingungan yang tidak pernah di bawah hukum, kontraktual, atau kewajiban mengikat lainnya yang berlaku untuk Anda.

Sebagai bagian dari komitmen ini, Anda mungkin diwajibkan untuk mempertahankan (dan menunjukkan) kontrol fisik, teknis, dan 

administrasi yang efektif terhadap privasi dan keamanan data atau aset lain yang Anda tangani. Tergantung layanan yang Anda sediakan 

dan sifat informasi atau aset yang ditangani atas nama kami, Anda mungkin juga diwajibkan untuk menjalankan Penilaian Risiko Pihak 

Ketiga Iron Mountain atau Penilaian Privasi Vendor, yang akan membantu menentukan apakah pengamanan tambahan diperlukan.

PRIVASI DAN 
PERLINDUNGAN DATA

Iron Mountain berkomitmen untuk menerapkan prinsip Nilai dan Kode Etik serta Pedoman Perilaku Bisnis di tempat kerja. Dengan demikian, 

kami terus bekerja meningkatkan kondisi kerja karyawan kami, dan memenuhi segala persyaratan hukum mengenai tenaga kerja dan hak 

berserikat, upah dan potongan, serta jam kerja (termasuk lembur sukarela). Sebagai pemasok Iron Mountain, kami mengharapkan Anda 

untuk berpegang pada komitmen yang sama dan menghormati salah satu dan semua hak tersebut.

Terlepas dari jenis atau lokasi layanan yang diberikan, pemasok Iron Mountain wajib mematuhi semua kewajiban hukum dan perikatan 

lain yang berlaku mengenai praktik-praktik ketenagakerjaan dan kondisi tempat kerja. Pemasok harus mengambil semua langkah yang 

diperlukan untuk memastikan bahwa pekerjanya memenuhi usia legal minimum sebagai tenaga kerja, dan bahwa layanan yang diberikan 

bersifat sukarela – yang berarti bahwa tidak harus melibatkan aksi perbudakan atau pemaksaan, kerja paksa atau wajib, atau perdagangan 

manusia. Pekerja juga wajib diberi kompensasi adil, dan dilakukan di bawah lingkungan kerja yang aman dan sehat.

Kami mewajibkan Anda – dan siapa saja yang menyediakan barang atau layanan kepada Anda – mematuhi semua persyaratan peraturan 

yang berlaku terkait antiperbudakan dan perdagangan manusia (seperti U.K. Modern Slavery Act). Kami juga mewajibkan Anda untuk 

menerapkan kontrol dan prosedur yang sesuai dalam perusahaan Anda dan dalam rantai pasokan untuk mencegah perbudakan modern, 

dan bahwa Anda tidak mengambil tindakan yang akan mengakibatkan Iron Mountain tidak memenuhi persyaratan miliknya.

PRAKTIK TEMPAT KERJA ETIS 
DAN ANTIPERBUDAKAN
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Iron Mountain berkomitmen penuh terhadap kesehatan, keselamatan, dan keamanan karyawannya. Tentunya, Keselamatan dan 

Keamanan Diri merupakan salah satu dari Nilai perusahaan kami. Karena pemasok sering bekerja langsung dengan karyawan (atau 

pelanggan) Iron Mountain, Anda diharapkan untuk mengambil semua langkah yang wajar untuk melakukan verifikasi atas latar belakang 

dan kualifikasi karyawan Anda. Langkah tersebut dapat termasuk mengonfirmasi kompetensi dan keahlian, memeriksa catatan kriminal, 

menilai riwayat mengemudi, melaksanakan pemeriksaan status kesehatan, atau memverifikasi kelayakan kerja.

Saat memberikan layanan di fasilitas Iron Mountain, aturan tambahan tertentu dapat diberlakukan, seperti melakukan analisis bahaya 

kerja sebelum memulai kerja atau menjalankan tugas, mengenakan tanda pengenal, menyampaikan pemeriksaan suhu, atau memakai 

alat pelindung diri. Anda mungkin juga diwajibkan untuk melakukan pelaporan masuk dan keluar fasilitas atau tetap bersama pengantar 

Iron Mountain. Namun demikian, dalam semua keadaan, pemasok tidak diperkenankan melakukan setiap bentuk tindakan yang dianggap 

berbahaya, mengancam, atau mengganggu, dan wajib melaksanakan layanan dengan cara yang sesuai dengan undang-undang dan 

peraturan kesehatan dan keamanan yang berlaku. Iron Mountain juga mendorong pemasok untuk menetapkan prosedur pendisiplinan yang 

jelas yang berlaku sama untuk semua tenaga kerjanya.

KESEHATAN, KESELAMATAN, 
DAN KEAMANAN

Iron Mountain yakin bahwa komitmen kuat kami terhadap inklusi dan keberagaman menjadikan kami perusahaan yang lebih baik dan 

lebih kuat. Hal ini berkontribusi langsung terhadap kemampuan kami dalam memenuhi kebutuhan pelanggan yang beragam, serta 

keberhasilan kami di pasar. Untuk mencapainya, kami mengambil keputusan ketenagakerjaan hanya berdasarkan kapasitas perorangan 

dalam melaksanakan pekerjaan, bukan berdasarkan faktor-faktor seperti ras, agama, etnis, usia, gender, orientasi seksual, disabilitas, atau 

karakteristik lain yang tidak berhubungan dengan keterampilan atau kualifikasi seseorang.

Iron Mountain mewajibkan pemasoknya melakukan komitmen yang sama: untuk selalu bertindak sesuai dengan undang-undang 

antidiskriminasi, dan mengambil langkah konkret untuk mendahulukan tujuan dalam mendukung inklusi dan keberagaman dan 

menghilangkan diskriminasi di tempat kerja. Sebagai perwujudan dedikasi kami terhadap prinsip ini, Iron Mountain menganggap 

keberagaman tenaga kerja pemasok sebagai faktor positif dalam proses seleksi.

ANTIDISKRIMINASI,  
MENDUKUNG KEBERAGAMAN,  
DAN PELUANG  
KERJA SETARA
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Iron Mountain berkomitmen untuk melaksanakan bisnis dengan cara yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Karena operasi kami 

melibatkan armada kendaraan yang besar serta kepemilikan real estat yang luas – termasuk pusat data – kami memahami bahwa keputusan 

bisnis dan praktik internal kami dapat berpengaruh langsung terhadap komunitas kami dan lingkungan. Oleh karena itu, kami beroperasi 

dengan sepenuhnya mematuhi undang-undang lingkungan yang berlaku, serta bekerja terus menerus untuk meningkatkan keberlanjutan 

operasi kami. Iron Mountain hanya akan bekerja sama dengan pemasok yang beroperasi sesuai dengan undang-undang lingkungan yang 

berlaku, dan kami mengutamakan untuk memilih pemasok yang memiliki komitmen yang sama terhadap praktik bisnis yang kami uraikan 

dalam laporan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan kami.

LINGKUNGAN DAN 
KEBERLANJUTAN

Sebagai perusahaan yang beroperasi di berbagai negara di seluruh dunia, Iron Mountain berkomitmen untuk mematuhi undang-undang 

antisuap dan antikorupsi, seperti U.S. Foreign Corrupt Practices Act dan U.K. Bribery Act. Undang-undang ini umumnya melarang pemberian, 

penawaran pemberian, atau pemberian izin kepada orang lain untuk memberikan sesuatu yang berharga kepada pejabat pemerintah atau 

pihak swasta dengan tujuan memperoleh bisnis secara tidak wajar, meraih keuntungan, atau memengaruhi keputusan.

Kami memandang komitmen ini dengan sangat serius—dan mengharapkan tingkat komitmen yang sama dari pemasok kami. Pemasok Iron 

Mountain wajib mematuhi dengan ketat semua aspek undang-undang ini (dan undang-undang lain yang terkait) – termasuk yang berkenaan 

dengan pelaporan finansial, pembukuan, pengarsipan, dan pengajuan tagihan dan laporan pengeluaran yang akurat.

Iron Mountain memenangkan bisnis berdasarkan kelayakan produk dan layanannya, bukan melalui suap, komisi, hadiah dan hiburan 

yang tidak pantas, atau pembayaran fasilitasi. Meskipun hal ini berlaku secara umum, kewajiban tambahan mungkin diberlakukan saat 

berinteraksi dengan pejabat pemerintah, bisnis yang dijalankan pemerintah, atau individu yang terkait dengannya.

ANTISUAP DAN 
ANTIKORUPSI
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Iron Mountain tidak pernah memberikan perlakuan khusus kepada pemasok karena penawaran 

hadiah, hiburan, atau hal-hal bernilai lainnya. Pemasok tidak diperkenankan untuk menawarkan 

hadiah kepada Iron Mountain dalam upaya memengaruhi keputusan bisnis kami, atau meraih 

keuntungan dibandingkan pemasok lain. Bahkan jika hadiah tersebut diizinkan oleh undang-

undang dan kebijakan, pemasok tetap harus menggunakan kebijaksanaan dan penilaian yang 

baik, karena bahkan keramahtamahan bisnis “rutin” dapat berpotensi menimbulkan situasi yang 

memalukan atau menciptakan risiko bagi orang-orang yang terlibat.

Pemasok harus mempelajari Kebijakan Hadiah, Jamuan, dan Kontribusi Sosial Iron Mountain, dan 

tidak menawarkan atau menerima hadiah yang melanggar kebijakan tersebut.

HADIAH DAN  
HIBURAN

Pemerintah di seluruh dunia memercayakan pengelolaan informasi penting dan aset yang tidak 

dapat diganti mereka kepada Iron Mountain. Sementara kami bertindak dengan tingkat integritas 

tertinggi bersama seluruh pelanggan kami, layanan kepada pemerintah kerap kali menimbulkan 

kewajiban tambahan – yang mungkin kami delegasikan kepada Anda sebagai pemasok  

tepercaya kami.

Dalam menyediakan layanan atas nama Iron Mountain kepada pemerintah federal, negara bagian, 

atau lokal, Anda mungkin wajib memenuhi persyaratan tertentu terkait upah, jam, kondisi kerja, 

penentuan harga, pemberian hadiah, pelobian, konflik kepentingan, atau penanganan informasi 

dengan benar. Terdapat pula persyaratan operasi khusus, atau batasan yang menentukan 

kelayakan (atau diizinkannya) seseorang dalam menyediakan layanan.

Anda bertanggung jawab memahami dan mematuhi komitmen kepatuhan yang terlibat dalam 

pelayanan kepada pemerintah – baik yang berlaku langsung terhadap Anda melalui undang-

undang, atau melalui kontrak Anda dengan Iron Mountain.

PENYEDIAAN LAYANAN 
KEPADA PEMERINTAH
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Apabila hubungan pertemanan, hubungan keluarga, kepentingan finansial, atau situasi serupa lainnya mengganggu (atau berpotensi 

mengganggu) kemampuan Anda dalam mengambil keputusan bisnis yang jujur dan adil, atau dalam menyediakan barang atau layanan 

kepada Iron Mountain, konflik kepentingan mungkin terjadi. Pemasok wajib melaporkan kekhawatiran semacam ini (atau kekhawatiran yang 

mungkin terjadi) kepada Iron Mountain sebelum terbentuknya hubungan bisnis, atau setiap saat setelahnya, apabila terjadi konflik baru.

KONFLIK KEPENTINGAN

Kami beroperasi di banyak negara yang menerapkan kontrol impor dan ekspor perangkat sensitif dan data (seperti perangkat keras 

komputer dan teknologi enkripsi). Terdapat juga batasan global untuk melakukan bisnis dengan beberapa grup, individu, atau negara 

yang dituju. Sepenuhnya mematuhi sanksi internasional dan regulasi perdagangan sangat penting untuk mempertahankan kemampuan 

kami dalam menjalankan bisnis secara internasional, dan merupakan cara yang penting bagi kami untuk menegakkan Nilai kami terhadap 

Keselamatan dan Keamanan Diri. Untuk alasan tersebut, kami tidak dapat bekerja sama dengan pemasok yang masuk dalam 

daftar sanksi pemerintah. Jika Anda menyadari bahwa Anda tercantum dalam daftar tersebut, beri tahukan kepada perwakilan Iron 

Mountain Anda sebelum menyediakan barang atau layanan kepada kami. Meskipun batasan peraturan penting ini berlaku untuk Anda – dan 

kami mewajibkan Anda untuk memahami dan mematuhinya – batasan peraturan ini juga berlaku untuk pemasok Anda, dan kami mewajibkan 

Anda menerapkannya sesuai kebutuhan.

SANKSI INTERNASIONAL DAN 
REGULASI PERDAGANGAN

Iron Mountain adalah perusahaan publik yang memiliki berbagai kewajiban hukum kepada pemegang saham serta regulator pemerintah. 

Sebagai pemasok, Anda mungkin dipercaya untuk memegang informasi yang belum pernah (atau tidak akan) diungkapkan ke publik. 

Informasi ini dapat memengaruhi harga saham kami, atau nilai perusahaan lain. Standar etika kami (dan undang-undang) melarang keras 

Anda melakukan tindakan apa pun terhadap informasi tersebut. Ini berlaku tidak hanya bagi Anda dan karyawan Anda, tetapi juga bagi 

keluarga, teman, atau orang lain yang mungkin melakukan keputusan investasi berdasarkan informasi tersebut. Jika Anda dapat mengakses 

informasi semacam ini, Anda diharapkan untuk menjaga kerahasiaannya dan menanganinya dengan kecermatan dan kerahasiaan tinggi.

TRANSAKSI ORANG DALAM
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Iron Mountain berkomitmen untuk bersaing sehat di pasar, dan mematuhi semua undang-undang antipakat dan persaingan sehat yang 

berlaku. Kami aktif menghindari situasi yang bahkan dapat menimbulkan kesan ketidakpantasan atau muslihat.

Dalam memberikan layanan kepada Iron Mountain, kami mengharapkan Anda untuk turut serta mematuhi standar hukum dan etika ini – 

dan khususnya menghindari penyimpanan atau penyebaran informasi yang dapat mengganggu persaingan seperti daftar pelanggan atau 

penentuan harga dan informasi potongan harga.

ANTIPAKAT DAN 
PERSAINGAN SEHAT

Iron Mountain menghargai kenyataan bahwa dalam lingkungan bisnis sekarang, pemasok mungkin melimpahkan aspek tertentu dalam 

penyampaian layanannya kepada subkontraktor. Agar dapat menjadi pemasok Iron Mountain, Anda wajib melalui proses pengadaan 

yang kompetitif, yang akan melibatkan uji kelayakan yang ketat terhadap bisnis Anda. Oleh sebab itu, sebelum Anda mendelegasikan 

tugas kepada subkontraktor, Anda diharapkan (dan mungkin diwajibkan oleh undang-undang atau kontrak) untuk melakukan tingkat uji 

kelayanan yang sama terhadap subkontraktor tersebut, dan memberlakukan semua kewajiban hukum dan kontrak yang sesuai (termasuk 

persyaratan nonpengungkapan dan kerahasiaan, atau ketentuan yang diwajibkan ketika memberikan layanan kepada pemerintah). Anda 

juga bertanggung jawab untuk memantau dan mendorong kepatuhan subkontraktor terhadap kewajiban yang Anda delegasikan.

Pastikan pula bahwa Anda telah membaca kontrak untuk memeriksa apakah Anda perlu menyampaikan pemberitahuan kepada Iron 

Mountain, atau memperoleh persetujuan dari kami sebelum melakukan subkontrak.

PENGGUNAAN SUBKONTRAKTOR

Sebagai pemasok Iron Mountain, tindakan dan praktik bisnis Anda dapat langsung memengaruhi salah satu aset paling berharga kami: 

reputasi kami. Ini khususnya berlaku apabila Anda berhubungan langsung atas nama kami dengan pelanggan kami atau masyarakat. Untuk 

alasan tersebut, Anda wajib untuk selalu bertindak dengan cara yang bertanggung jawab dan beretika, yang sesuai dengan Nilai dan Kode 

Etik serta Pedoman Perilaku Bisnis kami.

Kecuali Anda memperoleh izin untuk melakukannya, Anda tidak diperkenankan untuk memberitahukan kepada publik tentang hubungan 

bisnis Anda bersama Iron Mountain, atau membuat pernyataan (dalam media apa pun) yang mewakili Iron Mountain. Semua pertanyaan dari 

pers (termasuk media sosial) wajib diarahkan kepada perwakilan Iron Mountain Anda.

MEREK DAN REPUTASI
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Sebagai pemasok Iron Mountain, Anda berkewajiban untuk mematuhi ketentuan Kode Etik ini, dan menyetujui persyaratan audit yang 

mungkin dicantumkan dalam perjanjian Anda, Iron Mountain berhak untuk memverifikasi kepatuhan tersebut. Untuk membantu memberikan 

jaminan, kami mungkin meminta Anda untuk menjawab pertanyaan terkait ketentuan Kode Etik ini dan untuk menyediakan dokumen atau 

pengesahan yang mendukung kepatuhan Anda.

Anda juga berkewajiban untuk segera melaporkan dugaan pelanggaran atau pelanggan sebenarnya atas Kode Etik ini, undang-undang, atau 

aspek lain dari bisnis Anda dengan Iron Mountain. Semua laporan akan ditangani dengan serius dan diselidiki secara menyeluruh. Setiap 

informasi yang Anda berikan akan ditangani secara rahasia, dan akan dijaga kerahasiaanya sedapat mungkin.

Anda dianjurkan untuk melaporkan pelanggaran kepada perwakilan Iron Mountain Anda. Apabila hal tersebut tidak dimungkinkan atau 

tidak sesuai, silakan hubungi tim Privasi dan Kepatuhan Global di compliance@ironmountain.com, atau Saluran Etika Iron Mountain. Saluran 

Etika dioperasikan oleh sebuah perusahaan independen, dan (saat diizinkan oleh hukum) Anda dapat memilih untuk tetap anonim. Untuk 

melaporkan secara daring, atau untuk mengakses daftar nomor telepon Saluran Etika internasional, silakan kunjungi www.IMEthicsLine.com. 

Tidak dilaporkannya pelanggaran dapat berakibat pada pemutusan hubungan bisnis antara Anda dan Iron Mountain.

MENILAI KEPATUHAN DAN 
MELAPORKAN PELANGGARAN
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Iron Mountain memiliki kebijakan tidak ada pembalasan yang ketat sehubungan dengan pelaporan dalam iktikad baik mengenai 

pelanggaran hukum atau etika. Setiap karyawan atau manajer yang melakukan pembalasan, mencoba untuk melakukan tindakan 

pembalasan, atau mendorong orang lain untuk melakukan tindakan pembalasan terhadap karyawan atau pemasok yang melaporkan 

pelanggaran akan dikenai tindakan pendisiplinan berat, hingga dan termasuk pemutusan hubungan kerja. Iron Mountain akan berupaya 

mengakhiri hubungan bisnis dengan Anda sebagai pemasok apabila kami menemukan keterlibatan Anda dalam tindakan pembalasan 

terhadap salah satu karyawan Anda sebagai tanggapan atas pelanggaran yang mereka laporkan.

TIDAK ADA PEMBALASAN

Kode Etik Pemasok Iron Mountain tidak menimbulkan hak baru atau tambahan bagi pihak ketiga (atau penerimanya). Ini mencakup hak 

karyawan pemasok yang menyebabkan Iron Mountain memberlakukan ketentuan Kode Etik ini.

Kode Etik ini merupakan tambahan, tetapi tidak menggantikan, hak dan kewajiban yang tercantum dalam kontrak antara Iron Mountain dan 

pemasok.

TANPA TIMBULNYA HAK 
PIHAK KETIGA



TENTANG IRON MOUNTAIN
Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM), didirikan pada tahun 1951, adalah pemimpin global untuk layanan penyimpanan dan manajemen informasi. Dipercayai oleh lebih dari 220.000 
organisasi di seluruh dunia, dan dengan jaringan real estat lebih dari 85 juta kaki persegi di lebih dari 1.400 fasilitas di lebih dari 50 negara, Iron Mountain menyimpan dan melindungi 
jutaan aset informasi, termasuk informasi bisnis penting, data yang sangat sensitif, serta artefak budaya dan sejarah. Menyediakan solusi yang mencakup penyimpanan aman, manajemen 
informasi, transformasi digital, penghancuran aman, serta pusat data, penyimpanan seni dan logistik, dan layanan cloud, Iron Mountain membantu organisasi untuk mengurangi biaya 
dan risiko, mematuhi regulasi, memulihkan dari bencana, dan memungkinkan cara kerja yang lebih digital. Kunjungi www.ironmountain.com untuk informasi selengkapnya.

© 2021 Iron Mountain Incorporated. Seluruh hak cipta dilindungi. Iron Mountain dan desain gunung adalah merek dagang terdaftar Iron Mountain Incorporated di A.S. 
dan negara-negara lainnya. Semua merek dagang dan merek dagang terdaftar lainnya merupakan hak milik masing-masing pemiliknya.
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