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Довіра. Її важко завоювати й легко втратити. Уже сімдесят років наші цінності й невідступне їх дотримання становлять 
основу довіри наших клієнтів, постачальників та акціонерів. Наші цінності незмінно визначають нашу поведінку й 
представляють ідеали, які ми вважаємо найважливішими.

Iron Mountain високо цінує свої відносини з постачальниками, а ви, як надійний постачальник послуг компанії Iron 
Mountain, допомагаєте нам дотримуватися наших цінностей та обіцянок, наданих нашим клієнтам, працівникам, 
акціонерам та громадам, у яких ми живемо й працюємо.

У Кодексі поведінки постачальників компанії Iron Mountain (який доповнює наш Кодекс етичних норм і правил ведення 
справ) викладені принципи, стандарти й правила, яких необхідно дотримуватись, співпрацюючи з нами. Ми очікуємо, 
що ви будете дотримуватися букви й духу Кодексу та керуватися ним, надаючи послуги відповідно до етичних норм і 
нормативно-правових вимог. Звертаємо вашу увагу, що порушення Кодексу може вважатися порушенням вашої угоди з 
Iron Mountain і призвести до припинення наших ділових відносин.

Якщо під час співпраці з нами виникне ситуація, яка може завадити вам надавати нам послуги, дотримуючись 
наших цінностей або Кодексу, повідомте про це представника Iron Mountain чи групу з питань конфіденційності й 
нормативної відповідності нашого юридичного відділу, написавши на адресу compliance@ironmountain.com.

ВСТУП
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СУМЛІННІСТЬ

Ми відкриті й чесні та дотримуємося наших цінностей щодня.

БЕЗПЕКА Й ЗАХИСТ

Ми захищаємо самих себе й одне одного від шкоди та збитків, а також захищаємо активи наших клієнтів, як свої власні.

СТВОРЕННЯ ЦІННОСТІ ДЛЯ КЛІЄНТІВ

Ми постійно шукаємо можливості підвищити якість обслуговування наших клієнтів та ефективність роботи їхніх 
організацій.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Ми беремо на себе відповідальність за успіх нашого колективу, наших клієнтів і нашої компанії.

КОЛЕКТИВНА РОБОТА

Ми цінуємо унікальні ідеї та погляди кожного й працюємо разом, щоб досягти кращих результатів.

ЦІННОСТІ КОМПАНІЇ 
IRON MOUNTAIN

Незалежно від типу послуг або місця їх надання компанія Iron Mountain суворо дотримується у своїй діяльності 
чинного законодавства, правил і норм. Для цього ми запровадили ефективну програму забезпечення дотримання 
етичних норм та нормативно-правових вимог, наріжним каменем якої є наш Кодекс етичних норм і правил ведення 
справ. Ми керуємося Кодексом, щоб поводитись етично та згідно з вимогами законодавства, а також звертаємося до 
нього по додаткову інформацію або щоб повідомити про порушення. Усі співробітники зобов’язуються дотримуватися 
положень Кодексу та інших політик компанії.

Як надійний постачальник послуг, ви також маєте суворо дотримуватися законодавства й діяти відповідно до наших 
цінностей та Кодексу етичних норм і правил ведення справ. З цією метою, залежно від характеру послуг, які ви надаєте 
(і ваших договірних умов), ми можемо вимагати, щоб ви брали участь у навчанні щодо дотримання нормативно-
правових вимог, зобов’язалися виконувати певні політики компанії Iron Mountain або дотримувалися різноманітних 
статутів і положень. 

Перш ніж розпочати співпрацю з Iron Mountain, ознайомтесь із нашим Кодексом етичних норм і правил ведення справ 
на сторінці www.ironmountain.com/code.

ДОТРИМАННЯ ЕТИЧНИХ НОРМ І 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ВИМОГ
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Упродовж сімдесяти років Iron Mountain завойовує й зберігає довіру своїх клієнтів, надійно захищаючи їхню 
інформацію та інші активи. Компанія Iron Mountain забезпечує рівень конфіденційності, безпеки й захисту даних, 
який відповідає нашим юридичним, договірним та іншим зобов’язанням (зокрема вимогам галузевих стандартів або 
сертифікаційним вимогам) чи навіть перевищує їх.

Працюючи з інформацією або активами від нашого імені (незалежно від того, належать вони нашим працівникам чи 
клієнтам), ви маєте забезпечити їхню безпеку й конфіденційність і використовувати їх лише в службових цілях. Це 
означає, що ви повинні забезпечити рівень захисту, який відповідає законним, договірним або іншим зобов’язанням, що 
поширюються на вас.

У межах цих зобов’язань ми можемо вимагати від вас здійснення ефективного фізичного, технічного й 
адміністративного контролю за конфіденційністю та безпекою даних або інших активів, з якими ви працюєте. Залежно 
від послуг, які ви надаєте, і характеру інформації або активів, з якими ви працюєте від нашого імені, ми також можемо 
вимагати від вас пройти оцінку ризиків сторонньої організації або оцінку надійності забезпечення конфіденційності 
постачальником, що проводиться компанією Iron Mountain, щоб визначити, чи є доцільними додаткові запобіжні 
заходи.

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І 
ЗАХИСТ ДАНИХ

Компанія Iron Mountain невідступно дотримується своїх цінностей і Кодексу етичних норм і правил ведення справ 
на робочому місці. Саме тому ми безперервно вдосконалюємо умови праці наших співробітників і виконуємо всі 
законодавчі вимоги щодо трудових та організаційних прав, заробітної плати й утримань, а також робочого часу 
(зокрема добровільної понаднормової роботи). Ми очікуємо, що, як постачальник компанії Iron Mountain, ви також 
дотримуватиметеся цих вимог і поважатимете всі зазначені права.

Незалежно від типу або місця надання послуг постачальники Iron Mountain повинні виконувати всі відповідні 
юридичні й інші зобов’язання, що стосуються працевлаштування та умов праці. Постачальники зобов’язані вжити всіх 
необхідних заходів, щоб переконатися, що їхні працівники досягли мінімального віку для законного працевлаштування, 
а також що їхня праця є виключно добровільною, тобто не є примусовою або підневільною, не пов’язана з рабством, 
поневоленням чи торгівлею людьми. Працівники мають отримувати справедливу винагороду й працювати в безпечних 
і здорових умовах.

Ми вимагаємо, щоб ви, а також усі ваші постачальники товарів або послуг дотримувались усіх відповідних нормативних 
вимог, що стосуються боротьби з рабством і торгівлею людьми (зокрема Закону Великої Британії про сучасне рабство 
(U.K. Modern Slavery Act)). Ми також вимагаємо, щоб ви впроваджували належний контроль і порядок дій у вашій 
організації й у вашому ланцюгу постачання з метою запобігання сучасному рабству та не вчиняли жодних дій, які могли 
б завадити компанії Iron Mountain дотримуватися власних вимог.

ЕТИЧНЕ ПОВОДЖЕННЯ 
НА РОБОЧОМУ МІСЦІ Й 
БОРОТЬБА З РАБСТВОМ
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Компанія Iron Mountain ретельно піклується про здоров’я, безпеку й захист своїх працівників. Саме безпека й 
захист є однією з цінностей нашої компанії. Оскільки постачальники часто працюють разом зі співробітниками Iron 
Mountain (або нашими клієнтами), ви маєте вжити всіх належних заходів, щоб пересвідчитися, що ваші працівники 
мають належний досвід і кваліфікацію. Такі заходи можуть включати підтвердження кваліфікації та навичок, перевірку 
на наявність судимостей, оцінку історії водіння транспортного засобу, перевірку стану здоров’я або придатності до 
роботи.

Під час надання послуг на об’єкті компанії Iron Mountain можуть застосовуватися певні додаткові правила, як-от 
проведення аналізу небезпек перед початком роботи або виконанням завдань, використання засобів ідентифікації, 
вимірювання температури або застосування засобів індивідуального захисту. Вас також можуть попросити реєструвати 
ваше прибуття на об’єкти й відбуття з них або перебувати в супроводі співробітників Iron Mountain. Однак за будь-яких 
обставин постачальники мають утримуватися від дій, що вважаються небезпечними, загрозливими або образливими, 
і повинні надавати послуги у відповідності з чинним законодавством та положеннями про охорону здоров’я й 
праці. Крім того, компанія Iron Mountain заохочує постачальників запровадити чіткий порядок притягнення до 
дисциплінарної відповідальності, однаково застосовний до всіх членів трудового колективу.

ЗДОРОВ’Я, БЕЗПЕКА Й ЗАХИСТ

Компанія Iron Mountain вважає, що підтримка рівних можливостей для всіх та розмаїття сприяє її розвитку. Це 
допомагає задовольняти різноманітні потреби наших клієнтів і досягати успіху на ринку. З цією метою ми ухвалюємо 
рішення щодо працевлаштування виключно на підставі здатності особи виконувати роботу, а не раси, віросповідання, 
етнічного походження, віку, статі, сексуальної орієнтації, фізичних можливостей чи інших характеристик, не пов’язаних 
із навичками або кваліфікацією.

Компанія Iron Mountain вимагає від своїх постачальників дотримання таких самих зобов’язань: завжди діяти згідно 
з положеннями антидискримінаційного законодавства, а також сприяти створенню рівних можливостей для всіх, 
підтримувати розмаїття й запобігати дискримінації на робочому місці. Втілюючи свою відданість цим принципам, 
компанія Iron Mountain високо цінує різноманітність у трудовому колективі й звертає на це увагу, обираючи 
постачальників.

ЗАПОБІГАННЯ ДИСКРИМІНАЦІЇ, 
ПІДТРИМКА РОЗМАЇТТЯ Й 
РІВНІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ 
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
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Компанія Iron Mountain відповідально ставиться до захисту довкілля й забезпечення сталого розвитку. Володіючи 
великим парком транспортних засобів і численними об’єктами нерухомості (зокрема центрами обробки даних), ми 
усвідомлюємо, що наші ділові рішення та практика ведення справ можуть безпосередньо впливати на наші громади й 
довкілля. З огляду на це наша діяльність повністю відповідає вимогам чинного законодавства про охорону довкілля, 
і ми постійно працюємо над підвищенням її екологічності. Iron Mountain працює лише з тими постачальниками, 
діяльність яких відповідає чинному законодавству про охорону довкілля, і надає перевагу постачальникам, які 
поділяють нашу прихильність практиці ведення справ, викладеній у нашому звіті про корпоративну соціальну 
відповідальність.

ЕКОЛОГІЧНА  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Компанія Iron Mountain працює в багатьох країнах у всьому світі й прагне дотримуватися букви й духу чинного 
законодавства щодо боротьби з хабарництвом і корупцією, зокрема Закону США «Про корупцію за кордоном» 
(U.S.Foreign Corrupt Practices Act) і Закону Великої Британії «Про боротьбу з хабарництвом» (U.K. Bribery Act). Ці закони 
загалом забороняють надавати, пропонувати надати або уповноважувати інших осіб надавати будь-що, що має цінність, 
державним службовцям або приватним особам з метою неналежного отримання контракту, забезпечення переваги 
або впливу на рішення.

Ми серйозно ставимося до цього зобов’язання й вимагаємо аналогічного рівня відповідальності від наших 
постачальників. Постачальники компанії Iron Mountain зобов’язані суворо дотримуватися всіх аспектів цих  
(і пов’язаних) законів, зокрема тих, що стосуються фінансової звітності, ведення бухгалтерського обліку, зберігання 
документів і надання точних рахунків і звітів про витрати.

Компанія Iron Mountain отримує контракти завдяки перевагам своїх продуктів і послуг, а не за допомогою хабарів, 
відкатів, неналежних подарунків і розваг чи заохочувальних платежів. Хоча це твердження є правдивим загалом для 
всієї діяльності компанії, у разі взаємодії з державними службовцями, державними підприємствами або пов’язаними з 
ними особами можуть застосовуватися додаткові зобов’язання.

БОРОТЬБА З ХАБАРНИЦТВОМ 
І КОРУПЦІЄЮ
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Компанія Iron Mountain ніколи не надаватиме перевагу тим постачальникам, 
які пропонують подарунки, розваги чи інші цінності. Постачальники не повинні 
пропонувати компанії Iron Mountain подарунки з метою вплинути на наші ділові 
рішення або отримати перевагу над іншими постачальниками. Навіть якщо 
подарунки дозволені згідно із законодавством або політикою, постачальники 
повинні бути обачними й розважливими, оскільки «звичайні» корпоративні 
подарунки потенційно можуть спричинити виникнення незручних ситуацій або 
створити ризик для відповідних осіб.

Постачальникам слід ознайомитися з Політикою щодо подарунків, виявів 
гостинності й доброчинних внесків компанії Iron Mountain і не пропонувати та не 
приймати подарунки, що її порушують.

ПОДАРУНКИ Й 
РОЗВАГИ

Органи державної влади різних країн світу довіряють компанії Iron Mountain захист 
своєї важливої інформації й незамінних активів. Хоча ми дотримуємося найвищих 
етичних принципів у відносинах з усіма своїми клієнтами, обслуговування 
державних установ часто передбачає додаткові обов’язки, які можуть стосуватись і 
вас як нашого перевіреного постачальника.

Під час надання послуг від імені компанії Iron Mountain федеральним або місцевим 
органам влади чи органам штату до вас можуть застосуватися певні вимоги, 
пов’язані із заробітною платою, часом та умовами роботи, ціноутворенням, 
наданням подарунків, лобіюванням, конфліктом інтересів або належним 
поводженням з інформацією. Також можуть існувати унікальні технічні вимоги чи 
обмеження щодо осіб, які мають кваліфікацію (або дозвіл) для надання послуги.

Ви несете відповідальність за ознайомлення із зобов’язаннями щодо нормативної 
відповідності у зв’язку з наданням послуг органам державної влади та їх 
дотримання незалежно від того, чи застосовуються вони до вас безпосередньо на 
підставі законодавства, чи внаслідок вашого договору з компанією Iron Mountain.

НАДАННЯ ПОСЛУГ 
ДЕРЖАВНИМ 
УСТАНОВАМ
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Якщо дружні чи родинні стосунки, фінансові інтереси чи інші подібні обставини заважають (або потенційно можуть 
завадити) вам приймати добросовісні та справедливі ділові рішення або постачати товари чи надавати послуги 
компанії Iron Mountain, може виникнути конфлікт інтересів. Постачальникам слід повідомляти компанії Iron Mountain 
про будь-які такі ситуації (чи потенційні ситуації), перш ніж установити ділові відносини, а також у будь-який час після 
цього, якщо виникне новий конфлікт.

КОНФЛІКТИ ІНТЕРЕСІВ

Ми працюємо в багатьох країнах, які контролюють імпорт та експорт пов’язаного з державною безпекою обладнання 
та даних (наприклад, комп’ютерних апаратних засобів і технологій шифрування). Також існують глобальні обмеження 
щодо ділових відносин з певними визначеними особами, групами осіб або країнами. Суворе дотримання положень 
про міжнародні санкції та правил торгівлі вкрай важливе для здійснення нами діяльності на міжнародному рівні, а 
також дає змогу втілювати наші цінності безпеки й захисту. Саме тому ми не можемо працювати з постачальниками, 
внесеними в державні переліки об’єктів санкцій. Якщо вам відомо про внесення вас у такий перелік, повідомте про 
це представника компанії Iron Mountain, перш ніж постачати нам товари або надавати послуги. Коли ці важливі 
обмеження регуляторних органів застосовуються до вас (і ми очікуємо, що ви розумітимете та дотримуватиметеся 
їх), вони також застосовуються до ваших постачальників, і ми вимагаємо, щоб ви забезпечили виконання ними таких 
положень.

МІЖНАРОДНІ САНКЦІЇ ТА 
ПРАВИЛА ТОРГІВЛІ

Iron Mountain є компанією, акції якої котируються на біржі та яка має низку законних зобов’язань перед своїми 
акціонерами й державними регуляторними органами. Вам, як постачальнику, може бути надана інформація, яку поки 
що не повідомлено громадськості (або ніколи не буде повідомлено). Ця інформація може впливати на вартість наших 
акцій або на оцінку інших компаній. Наші етичні стандарти (а також законодавство) суворо забороняють вам діяти на 
підставі цієї інформації. Ця заборона стосується не тільки вас і ваших працівників, а й членів сім’ї, друзів чи інших осіб, 
які мають можливість приймати інвестиційні рішення на підставі інформації. Якщо ви маєте доступ до такої інформації, 
від вас очікується, що ви збережете її конфіденційність і поводитиметеся з нею з максимальною обережністю й 
обачністю. 

ВИКОРИСТАННЯ 
ВНУТРІШНЬОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
В КОРИСЛИВИХ ЦІЛЯХ
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Компанія Iron Mountain прагне діяти як сумлінний конкурент на ринку й дотримуватися всіх чинних законів щодо 
протидії монополізації та сумлінної конкуренції. Ми активно уникаємо навіть таких ситуацій, які можуть лише здаватися 
порушенням або обманом.

Якщо ви надаєте послуги компанії Iron Mountain, ми вимагаємо від вас дотримуватися цих правових та етичних 
стандартів, і зокрема уникати збирання або передавання конфіденційної інформації, що може вплинути на 
конкурентоспроможність, наприклад списків клієнтів або інформації про ціни та знижки.

ПРОТИДІЯ МОНОПОЛІЗАЦІЇ 
ТА СУМЛІННА КОНКУРЕНЦІЯ

Компанія Iron Mountain визнає, що в сучасному діловому середовищі постачальники можуть мати причини для 
доручення певних аспектів надання своїх послуг субпідрядникам. Щоб стати постачальником компанії Iron Mountain, 
ви повинні пройти процедуру закупівель на конкурсній основі, яка передбачає ретельну комплексну перевірку 
вашої діяльності. Тому, перш ніж передавати свої обов’язки субпідрядникам, вам слід (і ви можете бути зобов’язані 
згідно із законом чи договором) виконати аналогічну комплексну перевірку щодо них і передати їм відповідні 
правові й договірні обов’язки (зокрема обов’язок дотримуватися положень щодо нерозголошення та збереження 
конфіденційності або умов, пов’язаних із наданням послуг державним установам). Надалі ви несете відповідальність за 
контроль і забезпечення виконання вашими субпідрядниками всіх переданих вами обов’язків.

Також перегляньте ваш договір, щоб дізнатися, чи потрібно надати компанії Iron Mountain повідомлення або отримати 
наш дозвіл, перш ніж укладати договір субпідряду.

КОРИСТУВАННЯ ПОСЛУГАМИ 
СУБПІДРЯДНИКІВ

Оскільки ви є постачальником компанії Iron Mountain, ваші дії та способи ведення діяльності можуть безпосередньо 
впливати на один із наших найцінніших активів — нашу репутацію. Це особливо важливо, якщо ви безпосередньо 
контактуєте з клієнтами або громадськістю від нашого імені. Саме тому вам слід завжди поводитися відповідально й 
етично, згідно з нашими цінностями й Кодексом етичних норм і правил ведення справ.

Якщо вам прямо не надано такого дозволу, ви не маєте права публічно посилатися на наші ділові відносини або 
робити заяви (у будь-яких засобах масової інформації) від імені компанії Iron Mountain. Усі звернення преси (зокрема 
соціальних медіа) слід переадресовувати представнику компанії Iron Mountain.

БРЕНД І РЕПУТАЦІЯ
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Оскільки ви є постачальником компанії Iron Mountain, ви зобов’язані дотримуватися положень цього Кодексу, і 
компанія Iron Mountain залишає за собою право перевіряти дотримання вами відповідних стандартів згідно з умовами 
проведення аудиту, які можуть передбачатись у вашій угоді. Щоб переконатися в цьому, ми можемо попросити вас 
відповісти на запитання стосовно положень цього Кодексу й надати документи чи інші формальні підтвердження 
дотримання відповідних стандартів.

Ви також зобов’язані невідкладно повідомляти про підозрювані або фактичні порушення цього Кодексу, законодавства 
або інших аспектів ваших ділових відносин із компанією Iron Mountain. Усі повідомлення сприймаються серйозно й 
ретельно розслідуються. Будь-яка надана вами інформація опрацьовуватиметься конфіденційно та зберігатиметься в 
таємниці, якщо це можливо.

Закликаємо вас повідомляти про порушення представнику компанії Iron Mountain, з яким ви співпрацюєте. Якщо 
це неможливо або недоречно, зверніться до групи з глобальної конфіденційності та нормативної відповідності за 
адресою compliance@ironmountain.com або на гарячу лінію компанії Iron Mountain з питань етики. Діяльність гарячої 
лінії з питань етики забезпечується незалежною компанією, і (коли це дозволено законом) ви можете вибрати варіант 
повної анонімності. Щоб повідомити про порушення онлайн або отримати доступ до переліку міжнародних номерів 
телефонів гарячої лінії з питань етики, відвідайте сайт www.IMEthicsLine.com. У разі неповідомлення про порушення ми 
можемо припинити ділові відносини з вами.

ОЦІНКА ВІДПОВІДНОСТІ 
СТАНДАРТАМ І ПОВІДОМЛЕННЯ 
ПРО ПОРУШЕННЯ 
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Компанія Iron Mountain впровадила сувору політику недопущення переслідування стосовно добросовісних 
повідомлень про порушення законів або етичних норм. До будь-якого працівника або керівника, який переслідує, 
намагається переслідувати або заохочує інших переслідувати працівника або постачальника, який повідомив про 
порушення, застосовуватимуться серйозні дисциплінарні санкції, включно зі звільненням. Компанія Iron Mountain 
вимагатиме припинення ділових відносин із вами як із постачальником, якщо нам стане відомо, що ви переслідуєте 
одного зі своїх працівників за те, що він повідомив про порушення.

НЕДОПУЩЕННЯ 
ПЕРЕСЛІДУВАННЯ

Кодекс поведінки постачальників компанії Iron Mountain не створює нових або додаткових прав стосовно третіх осіб 
(або їхніх бенефіціарів). Це також стосується права працівників постачальника вимагати від компанії Iron Mountain 
примусового виконання будь-яких положень цього Кодексу.

Цей Кодекс доповнює, але не замінює права й обов’язки, визначені в договорі між компанією Iron Mountain і 
постачальником.

ВІДСУТНІСТЬ ПРАВ ТРЕТІХ ОСІБ



ПРО КОМПАНІЮ IRON MOUNTAIN
Компанія Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM), заснована в 1951 році, є світовим лідером у сфері послуг зі зберігання та керування інформацією. Заслуживши 
довіру понад 220 000 організацій у всьому світі й володіючи більш ніж 1400 об’єктами нерухомості площею більше 85 мільйонів квадратних футів у більш як 
50 країнах, Iron Mountain зберігає та захищає мільярди інформаційних активів, зокрема критично важливу ділову інформацію, надзвичайно конфіденційні дані 
та об’єкти, що мають культурну й історичну цінність. Компанія Iron Mountain, зокрема, пропонує рішення з безпечного зберігання, керування інформацією, 
цифрового перетворення, безпечного знищення, а також послуги центрів обробки даних, зберігання й перевезення предметів мистецтва та хмарні 
служби, допомагаючи організаціям зменшувати витрати й ризики, дотримуватися вимог законодавства, відновлювати роботу після аварійних ситуацій 
і використовувати сучасні цифрові технології у своїй діяльності. Щоб отримати детальнішу інформацію, відвідайте сайт www.ironmountain.com.
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Incorporated, зареєстрованими у США та інших країнах. Усі інші товарні знаки й зареєстровані товарні знаки є власністю відповідних власників.

USLGL-WP-122120A

800.899.IRON  |  IRONMOUNTAIN.COM

https://www.ironmountain.com/
https://www.ironmountain.com/

