
 

 
 

Witamy 

Zimmer Biomet  przykłada wielką wagę do ochrony Państwa prywatności i Państwa Danych Osobowych. Niniejsza informacja o ochronie danych 
osobowych Zimmer Biomet ("Informacja") wyjaśnia, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy, udostępniamy, przekazujemy i przetwarzamy 
informacje zebrane od Państwa lub o Państwu ("Dane Osobowe") przez dowolną spółkę zależną lub stowarzyszoną z Zimmer Biomet Holdings, 
Inc (łącznie "Zimmer Biomet", "my", "nasz" lub "nas"). 

Zakres 

Niniejsza Informacja opisuje rodzaje Danych Osobowych, które Zimmer Biomet może gromadzić lub przetwarzać, sposób ich wykorzystywania 
i ujawniania przez Zimmer Biomet, a także sposób korzystania przez Państwa z wszelkich praw dotyczących przetwarzania Danych Osobowych. 
Niniejsza Informacja dotyczy Danych Osobowych gromadzonych lub przetwarzanych przez nas online (za pośrednictwem stron internetowych, 
aplikacji jak również w inny sposób), gdy dostarczamy produkty lub usługi  Państwu, Państwa lekarzowi, szpitalowi, placówce medycznej lub 
placówce skanującej, lub innemu podmiotowi świadczącemu usługi opieki zdrowotnej (łącznie "Dostawca usług medycznych", co odnosi się 
zarówno do instytucji świadczącej usługi opieki zdrowotnej, organizacji lub przedsiębiorstwa, jak i osób zatrudnionych przez taką organizację lub 
pracujących dla niej lub z nią), lub pacjentom, a także w innych sytuacjach, w których Państwo wchodzą w interakcje z Zimmer Biomet, w tym 
w każdym miejscu, w którym niniejsza Informacja jest zamieszczona lub do którego się odwołuje (produkty, usługi, strony internetowe i inne 
systemy będą określane w niniejszej Informacji jako "Produkty i Usługi"). Niniejsze powiadomienie dotyczy również Danych Osobowych 
gromadzonych lub przetwarzanych w ramach kontaktów osobistych, drogą telefoniczną lub korespondencyjną. 

Zimmer Biomet może posiadać inne specjalne klauzule informacyjne o ochronie danych osobowych, które mają zastosowanie w pewnych 
szczególnych sytuacjach, takich jak informacje o ochronie danych osobowych dotyczące określonych Produktów i Usług w różnych szczególnych 
okolicznościach. Jeśli otrzymają Państwo inną tego rodzaju informację lub politykę prywatności, wówczas takie informacje lub polityki 
prywatności będą miały zastosowanie w danym zakresie i w tym zakresie będą regulować zasady ochrony danych osobowych, zamiast  niniejszego 
dokumentu. 

W przypadku, gdy podadzą nam Państwo Dane Osobowe innej osoby innej, należy pamiętać, że są Państwo odpowiedzialni za przestrzeganie 
wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących prywatności i ochrony danych przed przekazaniem tych informacji Zimmer Biomet (w tym 
uzyskanie zgody, jeśli jest to konieczne i wymagane). 



 

 
 

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą Informacją. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, przekazując nam swoje Dane 
Osobowe lub w inny sposób wchodząc z nami w interakcję, przyjmują Państwo do wiadomości treść niniejszej Informacji.. 

Podmiot zależny lub stowarzyszony Zimmer Biomet, z którym kontaktują się Państwo, Dostawca usług medycznych lub pacjent, lub który jest 
właścicielem i operatorem Produktu lub Usługi, jest w stosownych przypadkach podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie i wykorzystywanie 
Państwa Danych Osobowych (w niektórych jurysdykcjach znanym jako administrator danych). Lista administratorów danych oraz dane 
kontaktowe znajdują się w Załączniku 1 do niniejszej Informacji. 

Zbieranie informacji 
 
Dane Osobowe 

"Dane Osobowe" to wszelkie informacje, które mogą być wykorzystane do identyfikacji osoby lub które możemy powiązać bezpośrednio z osobą, 
takie jak nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, numer karty kredytowej lub informacje o stanie zdrowia lub leczeniu, w zależności od 
przypadku. Dane Osobowe w niektórych jurysdykcjach mogą obejmować informacje, które pośrednio identyfikują osobę - takie jak unikalny 
numer przypisany pacjentowi przez dostawcę usług medycznych, nawet bez innych informacji identyfikujących. Należy pamiętać, że w przypadku 
pacjentów, jak opisano poniżej, często otrzymujemy informacje o pacjencie od jego Dostawcy usług medycznych. 

Przykładowo Dane Osobowe są zbierane w sytuacjach gdy: : 

 zarejestrowali się Państwo  w celu założenia konta dla jednego z naszych Produktów lub Usług; 
 zapisali  się Państwo w celu otrzymywania newslettera lub innych materiałów informacyjnych lub marketingowych; 
 uczestniczyli Państwo  w organizowanych przez nas wydarzeniach, konferencjach lub szkoleniach, w tym szkoleniach chirurgicznych oraz 

demonstracjach Produktów i Usług; 
 zadali nam Państwo pytanie, kontaktując się z nami; 
 ubiegali się Państwo o zatrudnienie u nas; 
 wchodzili Państwo  w interakcje z nami jako klient, sprzedawca, dostawca lub partner biznesowy albo pracownik lub przedstawiciel tychże, 

w tym w przypadku przekazywania informacji o swoich klientach lub pacjentach; 
 odpowiadali Państwo na nasze ankiety lub kwestionariusze; 
 złożyli Państwo skargę na Zimmer Biomet, kierując ją albo bezpośrednio do nas albo do naszych klientów; lub 
 zakupili, korzystali lub otrzymali Państwo nasze Produkty lub Usługi. 



 

 
 

Przetwarzamy wszelkie zgromadzone przez nas Dane Osobowe zgodnie z obowiązującym prawem i zgodnie z wyjaśnieniami zawartymi w 
niniejszej Informacji (chyba że, jak wyjaśniono powyżej, zastosowanie ma jedna z naszych innych polityk lub informacji). W niektórych 
okolicznościach, jeśli nie chcą Państwo przekazać nam swoich danych, niektóre Produkty i Usługi mogą być dla Państwa niedostępne. 

Poniżej znajduje się podsumowanie dotyczące tego, w jaki Zimmer Biomet może gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać Dane Osobowe oraz 
jacy są potencjalni odbiorcy Państwa Danych Osobowych, obecnie i w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Niektóre jurysdykcje wymagają od nas 
podania podstaw prawnych przetwarzania Państwa Danych Osobowych, co zostało uwzględnione poniżej, jednak należy pamiętać, że nie 
wszystkie jurysdykcje mogą uznawać wszystkie podstawy prawne. 

Użytkownicy Usług Online oraz odwiedzający nasze witryny oraz biura i obiekty 
 

Możemy przetwarzać Państwa Dane Osobowe, gdy odwiedzają Państwo nasze strony internetowe, nasze biura i obiekty lub gdy składają Państwo 
zapytania do nas zarówno w trybie online (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej), jak i offline (np. w formie listów pisemnych). 

Przetwarzamy następujące rodzaje Danych 
Osobowych: 

Wskazane Dane 
Osobowe 
pozyskujemy z 
następujących 
źródeł: 

Przetwarzamy 
wskazane Dane 
Osobowe w 
następujących celach: 

Przetwarzamy wskazane 
Dane Osobowe na 
podstawie następujących 
podstaw prawnych: 

Możemy udostępniać 
wskazane Dane osobowe: 

Tożsamość i dane kontaktowe, takie jak: 
 imię i nazwisko 
 adres e-mail 
 adres pocztowy 
 numer telefonu 
 
Inne dane osobowe, takie jak: 
 wiek 
 płeć 
 stan cywilny 
 niepełnosprawność 
 data urodzenia 
Informacje wizualne, takie jak: 

 bezpośrednio 
od Państwa  

 z Państwa 
urządzeń 

 z naszych 
systemów 
bezpieczeństwa 
(w tym 
monitoringu 
wizyjnego) 

 aby dostarczyć 
Państwu nasze 
Produkty i Usługi 

 aby się z Państwem 
skontaktować 

 do Państwa 
identyfikacji i 
uwierzytelnienia  

 aby dostosować 
treści do Państwa 
potrzeb  

 do wykrywania 
incydentów 
bezpieczeństwa 

 dla celów naszych 
uzasadnionych interesów 

 w celu przygotowania 
lub wykonania umowy z 
Państwem 

 w okolicznościach, w 
których poprosiliśmy o 
zgodę i ją otrzymaliśmy 
oraz w innych celach, 
które mogą być 
wymagane lub 
dozwolone przez prawo* 

 Zimmer Biomet, naszym 
oddziałom, filiom i 
podmiotom powiązanym 

 partnerom, którzy 
pomagają nam w 
dostarczaniu Produktów 
lub Usług lub pomagają 
nam w ulepszaniu naszego 
marketingu lub 
administracji** 



 

 
 

 obrazy nieruchome 
 wideo (w tym za pośrednictwem monitoringu 

wizyjnego) 
 
Informacje techniczne, takie jak: 
 adresy protokołu internetowego (IP) 
 typ przeglądarki i język przeglądarki 
 typ urządzenia 
 identyfikatory reklamowe związane z Państwa 

urządzeniem (takie jak identyfikator 
reklamowy Apple (IDFA) lub identyfikator 
reklamowy Android (AAID)) 

 data i czas korzystania przez Państwa z 
naszych Produktów i Usług 

 Uniform Resource Locators, czyli adresy URL 
(np. adresy stron internetowych) odwiedzane 
przed rozpoczęciem  oraz po zakończeniu 
korzystania z naszych Produktów i Usług  

 aktywność w naszych Produktach i Usługach 
oraz na stronach internetowych lub 
aplikacjach odsyłających 

 dane zebrane z plików cookies lub innych 
podobnych technologii** 

 informacje geolokalizacyjne 
 
Dane zanonimizowane / nieumożliwiające 
identyfikacji 
Dane zanonimizowane to dane, z których 
usunięto Państwa indywidualne cechy osobowe, 
dzięki czemu nie można go zidentyfikować, a 
informacje te nie są już uznawane za Dane 
Osobowe w świetle przepisów o ochronie 
danych***. 

 w celu ochrony 
przed złośliwą lub 
nielegalną 
działalnością 

 aby zapewnić 
odpowiednie 
korzystanie z 
naszych Produktów i 
Usług 

 aby ulepszyć nasze 
Produkty i Usługi 

 do krótkotrwałego, 
przejściowego 
użytku 

 do celów 
administracyjnych 

 do celów 
marketingu, badań 
wewnętrznych i 
rozwoju 

 w celu zapewnienia 
jakości 



 

 
 

Pacjenci i użytkownicy wyrobów medycznych 
 
Możemy przetwarzać Państwa Dane Osobowe, gdy są Państwo obecnym lub przyszłym pacjentem Dostawcy usług medycznych będącego klientem Zimmer 
Biomet i/lub gdy otrzymują Państwo lub używają urządzenia medycznego Zimmer Biomet (w tym, w stosownych przypadkach, aplikacji mobilnych). 

Przetwarzamy następujące rodzaje Danych 
Osobowych: 

Wskazane Dane 
Osobowe 
pozyskujemy z 
następujących 
źródeł: 

Przetwarzamy 
wskazane Dane 
Osobowe w 
następujących celach: 

Przetwarzamy wskazane 
Dane Osobowe na 
podstawie następujących 
podstaw prawnych: 

Możemy udostępniać 
wskazane Dane Osobowe: 

Tożsamość i dane kontaktowe, takie jak: 
 imię i nazwisko 
 adres e-mail 
 adres pocztowy 
 numer telefonu 
 
Inne dane osobowe, takie jak: 
 wiek 
 płeć 
 stan cywilny 
 niepełnosprawność 
 data urodzenia 
 
Informacje wizualne, takie jak: 
 zdjęcia i filmy z działań związanych z 

leczeniem 
 
Informacje techniczne, takie jak: 
 Adresy protokołu internetowego (IP) 
 typ przeglądarki i język przeglądarki 
 typ urządzenia 

 bezpośrednio 
od Państwa 

 od Państwa 
dostawców 
usług 
medycznych 

 z Państwa 
urządzeń 

 od naszych 
partnerów 
biznesowych 

 aby dostarczyć 
Państwu nasze 
Produkty i Usługi 

 aby się z Państwem 
skontaktować 

 do Państwa 
identyfikacji i 
uwierzytelnienia  

 do wykrywania 
incydentów 
bezpieczeństwa 

 w celu ochrony 
przed złośliwą lub 
nielegalną 
działalnością 

 aby zapewnić 
odpowiednie 
korzystanie z 
naszych Produktów i 
Usług 

 aby ulepszyć nasze 
Produkty i Usługi 

 dla celów naszych 
uzasadnionych interesów 

 w celu diagnozy 
medycznej oraz 
zapewnienia opieki 
zdrowotnej i leczenia 

 w interesie publicznym 
 w celu wypełnienia 

obowiązku prawnego 
 w celu przygotowania 

lub wykonania umowy 
 w celu ochrony 

żywotnych interesów 
 w celu zapewnienia 

wysokich standardów 
jakości i bezpieczeństwa 
opieki zdrowotnej i 
wyrobów medycznych 

 w okolicznościach, w 
których poprosiliśmy o 
zgodę i ją otrzymaliśmy 
oraz w innych celach, 

 Zimmer Biomet, naszym 
oddziałom, filiom i 
podmiotom powiązanym 

 Świadczeniodawcom 
opieki zdrowotnej 

 partnerom, którzy 
pomagają nam w 
dostarczaniu Produktów 
lub Usług lub pomagają 
nam w ulepszaniu naszego 
marketingu lub 
administracji** 



 

 
 

 identyfikatory reklamowe związane z Państwa 
urządzeniem (takie jak identyfikator 
reklamowy Apple (IDFA) lub identyfikator 
reklamowy Android (AAID)) 

 data i czas korzystania przez Państwa z 
naszych Produktów i Usług 

 Uniform Resource Locators, czyli adresy URL 
(np. adresy stron internetowych) odwiedzane 
przed rozpoczęciem i po zakończeniu 
korzystania z naszych Produktów i Usług 

 aktywność w użytkowaniu naszych 
Produktów i Usług oraz na stronach 
internetowych lub aplikacjach odsyłających 

 dane zebrane z plików cookies lub innych 
podobnych technologii** 

 informacje geolokalizacyjne 
 
Informacje dotyczące Państwa leczenia, takie 
jak: 
 data urodzenia 
 płeć/tożsamość płciowa 
 terminy zabiegów 
 historia choroby i informacje o leczeniu 
 miary wyników zgłaszanych przez pacjentów 

(np. odpowiedzi na kwestionariusze i ankiety)  
 Zdjęcia rentgenowskie, rezonans magnetyczny 

i skany medyczne 
 Państwa aktywność  
 szczegóły dotyczące realizacji i wykorzystania 

terapii 
 aktywności dot. komunikacji z dostawcą usług 

medycznych, w tym audio i/lub wideo z sesji 
telezdrowia;  
 

 do krótkotrwałego, 
przejściowego 
użytku 

 do celów 
administracyjnych 

 w celu zapewnienia 
jakości 

które mogą być 
wymagane lub 
dozwolone przez prawo* 



 

 
 

Informacje handlowe i finansowe, takie jak: 
 Produkty i usługi zakupione, uzyskane lub 

rozważane  
 żądanie dokumentacji 
 zapisy dotyczące obsługi klienta 
 historia transakcji finansowych 
 numer rachunku finansowego 
 
Dane zanonimizowane /nieumożliwiające 
identyfikacji 
Dane zanonimizowane to dane, z których 
usunięto Państwa indywidualne cechy osobowe, 
dzięki czemu nie można go zidentyfikować, a 
informacje te nie są już uznawane za Dane 
osobowe w świetle przepisów o ochronie 
danych***. 

Świadczeniodawcy opieki zdrowotnej 
 
Możemy przetwarzać Państwa Dane Osobowe, gdy są Państwo Dostawcą usług medycznych, który jest obecnym lub potencjalnym klientem Zimmer 
Biomet, korzysta z Produktów i Usług Zimmer Biomet lub leczy pacjentów przy użyciu Produktów i Usług Zimmer Biomet, w tym korzysta z portali 
internetowych Zimmer Biomet. 

Przetwarzamy następujące rodzaje Danych 
Osobowych: 

Wskazane Dane 
Osobowe 
pozyskujemy z 
następujących 
źródeł: 

Przetwarzamy 
wskazane Dane 
Osobowe w 
następujących celach: 

Przetwarzamy wskazane 
Dane Osobowe na 
podstawie następujących 
podstaw prawnych: 

Możemy udostępniać te 
Dane Osobowe: 



 

 
 

Tożsamość i dane kontaktowe, takie jak: 
 imię i nazwisko 
 adres e-mail 
 adres pocztowy 
 numer telefonu 
 
Inne dane osobowe, takie jak: 
 wiek 
 płeć 
 stan cywilny 
 niepełnosprawność 
 data urodzenia 
 
Informacje techniczne, takie jak: 
 Adresy protokołu internetowego (IP) 
 typ przeglądarki i język przeglądarki 
 typ urządzenia 
 identyfikatory reklamowe związane z Państwa 

urządzeniem (takie jak identyfikator 
reklamowy Apple (IDFA) lub identyfikator 
reklamowy Android (AAID)) 

 data i czas korzystania przez Państwa z 
naszych Produktów i Usług 

 Uniform Resource Locators, czyli adresy URL 
(np. adresy stron internetowych) odwiedzane 
przed rozpoczęciem i po zakończeniu 
korzystania naszych Produktów i Usług 

 aktywność na naszych Produktach i Usługach 
oraz na stronach internetowych lub 
aplikacjach odsyłających 

 dane zebrane z plików cookies lub innych 
podobnych technologii** 

 informacje geolokalizacyjne 
 

 bezpośrednio 
od Państwa 

 z Państwa 
urządzeń 

 od naszych 
partnerów 
biznesowych 

 od Państwa 
pracodawcy lub 
zleceniodawcy 

 od Państwa 
pacjentów 

 od innych 
podmiotów 
świadczących 
usługi opieki 
zdrowotnej 

 aby dostarczyć 
Państwu nasze 
Produkty i Usługi 

 aby się z Państwem 
skontaktować 

 do Państwa 
identyfikacji i 
uwierzytelnienia  

 do wykrywania 
incydentów 
bezpieczeństwa 

 w celu ochrony 
przed złośliwą lub 
nielegalną 
działalnością 

 aby zapewnić 
odpowiednie 
korzystanie z 
naszych Produktów i 
Usług 

 aby ulepszyć nasze 
Produkty i Usługi 

 do krótkotrwałego, 
przejściowego 
użytku 

 do celów 
administracyjnych 

 w celu zapewnienia 
jakości 

 do celów 
marketingu, badań 
wewnętrznych i 
rozwoju 

 dla celów diagnostyki 
medycznej oraz 
zapewnienia opieki 
zdrowotnej i leczenia 

 do celów badań 
naukowych, 
historycznych lub 
statystycznych 

 w celu zapewnienia 
wysokich standardów 
jakości i bezpieczeństwa 
opieki zdrowotnej i 
wyrobów medycznych 

 dla celów naszych 
uzasadnionych interesów 

 w celu wypełnienia 
obowiązku prawnego 

 w celu przygotowania 
lub wykonania umowy 

 w celu ochrony 
żywotnych interesów 

 w okolicznościach, w 
których poprosiliśmy o 
zgodę i ją otrzymaliśmy 
oraz w innych celach, 
które mogą być 
wymagane lub 
dozwolone przez prawo* 

 Zimmer Biomet, naszym 
oddziałom, filiom i 
podmiotom powiązanym 

 innym podmiotom 
świadczącym usługi opieki 
zdrowotnej 

 Państwa pacjentami 
 partnerom, którzy 

pomagają nam w 
dostarczaniu Produktów 
lub Usług lub pomagają 
nam w ulepszaniu naszego 
marketingu lub 
administracji** 



 

 
 

Informacje handlowe i finansowe, takie jak: 
 Produkty i Usługi zakupione, uzyskane lub 

rozważane  
 żądanie dokumentacji 
 zapisy dotyczące obsługi klienta 
 historia transakcji finansowych 
 numer rachunku finansowego 
 
Informacje zawodowe i edukacyjne, takie jak: 
 tytuł zawodowy lub stanowisko 
 pracodawca 
 Numer National Provider Identifier 
 numer państwowej licencji medycznej 
 umiejętność pracy 
 historia zatrudnienia 
 dyplomy ukończenia studiów 
 certyfikaty 
 specjalistyczne szkolenie 
 odpowiedzi na ankiety i kwestionariusze 
 historia zapisów na nasze wydarzenia 

edukacyjne i szkoleniowe 
 
Dane zanonimizowane / nieumożliwiające 
identyfikacji 
Dane zanonimizowane to dane, z których 
usunięto Państwa indywidualne cechy osobowe, 
dzięki czemu nie można go zidentyfikować, a 
informacje te nie są już uznawane za Dane 
osobowe w świetle przepisów o ochronie 
danych***. 

 w celu zapewnienia 
jakości 

 w celu dostosowania 
treści do Państwa 
potrzeb  

Kandydaci do pracy i na praktyki 
 
Możemy przetwarzać Państwa Dane Osobowe, gdy ubiegają się lub są Państwo kandydatem do zatrudnienia lub odbycia praktyki w Zimmer Biomet. 



 

 
 

Przetwarzamy następujące rodzaje Danych 
Osobowych: 

Wskazane Dane 
Osobowe 
pozyskujemy z 
następujących 
źródeł: 

Przetwarzamy 
wskazane Dane 
Osobowe w 
następujących celach: 

Przetwarzamy wskazane 
Dane Osobowe na 
podstawie następujących 
podstaw prawnych: 

Możemy udostępniać 
wskazane  Dane Osobowe: 

Tożsamość i dane kontaktowe, takie jak: 
 imię i nazwisko 
 adres e-mail 
 adres pocztowy 
 numer telefonu 
Inne dane osobowe, takie jak: 
 wiek 
 płeć 
 stan cywilny 
 niepełnosprawność 
 data urodzenia 

 
Informacje techniczne, takie jak: 
 Adresy protokołu internetowego (IP) 
 typ przeglądarki i język przeglądarki 
 typ urządzenia 
 identyfikatory reklamowe związane z Państwa 

urządzeniem (takie jak identyfikator 
reklamowy Apple (IDFA) lub identyfikator 
reklamowy Android (AAID)) 

 data i czas korzystania przez Państwa z 
naszych Produktów i Usług 

 Uniform Resource Locators, czyli adresy URL 
(np. adresy stron internetowych) odwiedzane 
przed  rozpoczęciem i po zakończeniu 
korzystania z naszych Produktów i Usług 

 aktywność na naszych Produktach i Usługach 
oraz na stronach internetowych lub 
aplikacjach odsyłających 

 bezpośrednio 
od Państwa 

 od Państwa 
pracodawcy lub 
zleceniodawcy 

  z Państwa 
urządzeń 

 od naszych 
partnerów 
biznesowych 

 aby się z Państwem 
skontaktować 

 do Państwa 
identyfikacji i 
uwierzytelnienia  

 do wykrywania 
incydentów 
bezpieczeństwa 

 w celu ochrony 
przed złośliwą lub 
nielegalną 
działalnością 

 do krótkotrwałego, 
przejściowego 
użytku 

 do celów 
administracyjnych 

 do celów 
marketingu, badań 
wewnętrznych i 
rozwoju 

 dla celów naszych 
uzasadnionych interesów 

 w celu przygotowania 
lub wykonania umowy 

 w celu wypełnienia 
obowiązku prawnego 

 w okolicznościach, w 
których poprosiliśmy o 
zgodę i ją otrzymaliśmy 
oraz w innych celach, 
które mogą być 
wymagane lub 
dozwolone przez prawo* 

 Zimmer Biomet, naszym 
oddziałom, filiom i 
podmiotom powiązanymi 

 partnerom, którzy 
pomagają nam w 
dostarczaniu Produktów 
lub Usług lub pomagają 
nam w ulepszaniu naszego 
marketingu lub 
administracji** 



 

 
 

 dane zebrane z plików cookies lub innych 
podobnych technologii** 

 informacje geolokalizacyjne 
 

Informacje zawodowe i edukacyjne, takie jak: 
 tytuł zawodowy lub stanowisko 
 pracodawca 
 umiejętność pracy 
 historia zatrudnienia 
 dyplomy ukończenia studiów 
 certyfikaty 
 specjalistyczne szkolenie 
 odpowiedzi na ankiety i kwestionariusze 
 
Dane zanonimizowane /  nieumożliwiające 
identyfikacji 
Dane zanonimizowane to dane, z których 
usunięto Państwa indywidualne cechy osobowe, 
dzięki czemu nie można go zidentyfikować, a 
informacje te nie są już uznawane za Dane 
osobowe w świetle przepisów o ochronie 
danych***. 

Partnerzy biznesowi i ich pracownicy, agenci i wykonawcy 
 
Możemy przetwarzać Państwa Dane Osobowe, gdy działają Państwo jako partner biznesowy, taki jak sprzedawca, dostawca, dystrybutor, sprzedawca 
detaliczny lub dostawca usług. 

Przetwarzamy następujące rodzaje Danych 
Osobowych: 

Wskazane Dane 
Osobowe 
pozyskujemy z 
następujących 
źródeł: 

Przetwarzamy 
wskazane Dane 
Osobowe w 
następujących celach: 

Przetwarzamy wskazane 
Dane Osobowe na 
podstawie następujących 
podstaw prawnych: 

Możemy udostępniać te 
Dane Osobowe: 



 

 
 

Tożsamość i dane kontaktowe, takie jak: 
 imię i nazwisko 
 adres e-mail 
 adres pocztowy 
 numer telefonu 
 
Inne dane osobowe, takie jak: 
 wiek 
  płeć 
 stan cywilny 
 niepełnosprawność 
 data urodzenia 
 
Informacje techniczne, takie jak: 
 Adresy protokołu internetowego (IP) 
 typ przeglądarki i język przeglądarki 
 typ urządzenia 
 identyfikatory reklamowe związane z Państwa 

urządzeniem (takie jak identyfikator 
reklamowy Apple (IDFA) lub identyfikator 
reklamowy Android (AAID)) 

 data i czas korzystania przez Państwa z 
naszych Produktów i Usług 

 Uniform Resource Locators, czyli adresy URL 
(np. adresy stron internetowych) odwiedzane 
przed rozpoczęciem i po zakończeniu 
korzystania z naszych Produktów i Usług 

 aktywność na naszych Produktach i Usługach 
oraz na stronach internetowych lub 
aplikacjach odsyłających 

 dane zebrane z plików cookies lub innych 
podobnych technologii** 

 informacje geolokalizacyjne 
 

 bezpośrednio 
od Państwa 

 od naszych 
partnerów 
biznesowych 

 od Państwa 
pracodawcy lub 
zleceniodawcy 

 z Państwa 
urządzeń 

 aby się z Państwem 
skontaktować 

 do Państwa 
identyfikacji i 
uwierzytelnienia  

 do wykrywania 
incydentów 
bezpieczeństwa 

 w celu ochrony 
przed złośliwą lub 
nielegalną 
działalnością 

 do krótkotrwałego, 
przejściowego 
użytku 

 do celów 
administracyjnych 

 do celów 
marketingu, badań 
wewnętrznych i 
rozwoju 

 aby dostarczyć 
Państwu nasze 
Produkty i Usługi  

 dla celów naszych 
uzasadnionych interesów 

 w celu diagnozy 
medycznej oraz 
zapewnienia opieki 
zdrowotnej i leczenia 

 w interesie publicznym 
 w celu wypełnienia 

obowiązku prawnego 
 w celu przygotowania 

lub wykonania umowy 
 ochrona żywotnych 

interesów 
 w celu zapewnienia 

wysokich standardów 
jakości i bezpieczeństwa 
opieki zdrowotnej i 
wyrobów medycznych 

 w okolicznościach, w 
których poprosiliśmy o 
zgodę i ją otrzymaliśmy 
oraz w innych celach, 
które mogą być 
wymagane lub 
dozwolone przez prawo* 

 Zimmer Biomet, naszym 
oddziałom, filiom i 
podmiotom powiązanym 

 Świadczeniodawcom 
opieki zdrowotnej 

 pacjentom 
 partnerom, którzy 

pomagają nam w 
dostarczaniu Produktów 
lub Usług lub pomagają 
nam w ulepszaniu naszego 
marketingu lub 
administracji** 



 

 
 

Informacje handlowe i finansowe, takie jak: 
 Produkty i Usługi zakupione, uzyskane lub 

rozważane  
 żądanie dokumentacji 
 zapisy dotyczące obsługi klienta 
 historia transakcji finansowych 
 numer rachunku finansowego 
 
Dane zanonimizowane /  nieumożliwiające 
identyfikacji 
Dane zanonimizowane to dane, z których 
usunięto Państwa indywidualne cechy osobowe, 
dzięki czemu nie można go zidentyfikować, a 
informacje te nie są już uznawane za Dane 
osobowe w świetle przepisów o ochronie 
danych***. 

Uczestnicy imprez Zimmer Biomet 
 
Możemy przetwarzać Państwa Dane Osobowe, gdy uczestniczą Państwo  w wydarzeniach zawodowych i edukacyjnych, które sponsorujemy lub 
organizujemy. 

Przetwarzamy następujące rodzaje Danych 
Osobowych: 

Wskazane Dane 
Osobowe 
pozyskujemy z 
następujących 
źródeł: 

Przetwarzamy 
wskazane Dane 
Osobowe w 
następujących celach: 

Przetwarzamy wskazane 
Dane Osobowe na 
podstawie następujących 
podstaw prawnych: 

Możemy udostępniać 
wskazane Dane Osobowe: 

Tożsamość i dane kontaktowe, takie jak: 
 imię i nazwisko 
 adres e-mail 
 adres pocztowy 
 numer telefonu 
 
Inne dane osobowe, takie jak: 
 wiek 

 bezpośrednio 
od Państwa 

 od Państwa 
pracodawcy lub 
zleceniodawcy 

 z Państwa 
urządzeń 

 aby się z Państwem 
skontaktować 

 do Państwa 
identyfikacji i 
uwierzytelnienia  

 do wykrywania 
incydentów 
bezpieczeństwa 

 dla celów naszych 
uzasadnionych interesów 

 w celu przygotowania 
lub wykonania umowy 

 w celu wypełnienia 
obowiązku prawnego 

 w okolicznościach, w 
których poprosiliśmy o 

 Zimmer Biomet, naszym 
oddziałom, filiom i 
podmiotom powiązanym 

 innym uczestnikom 
wydarzeń 

 partnerom, którzy 
pomagają nam w 
dostarczaniu Produktów 
lub Usług lub pomagają 



 

 
 

 płeć 
 stan cywilny 
 niepełnosprawność 
 data urodzenia 
 
Informacje techniczne, takie jak: 
 Adresy protokołu internetowego (IP) 
 typ przeglądarki i język przeglądarki 
 typ urządzenia 
 identyfikatory reklamowe związane z Państwa 

urządzeniem (takie jak identyfikator 
reklamowy Apple (IDFA) lub identyfikator 
reklamowy Android (AAID)) 

 data i czas korzystania przez Państwa z 
naszych Produktów i Usług 

 Uniform Resource Locators, czyli adresy URL 
(np. adresy stron internetowych) odwiedzane 
przed rozpoczęciem i po zakończeniu 
korzystania z naszych Produktów i Usług 

 aktywność na naszych Produktach i Usługach 
oraz na stronach internetowych lub 
aplikacjach odsyłających 

 dane zebrane z plików cookies lub innych 
podobnych technologii** 

 informacje geolokalizacyjne 
 
Informacje zawodowe i edukacyjne, takie jak: 
 tytuł zawodowy lub stanowisko 
 pracodawca 
 umiejętność pracy 
 historia zatrudnienia 
 dyplomy ukończenia studiów 
 certyfikaty 
 specjalistyczne szkolenie 

 od naszych 
partnerów 
biznesowych 

 w celu ochrony 
przed złośliwą lub 
nielegalną 
działalnością 

 do krótkotrwałego, 
przejściowego 
użytku 

 do celów 
administracyjnych 

 do celów 
marketingu, badań 
wewnętrznych i 
rozwoju 

zgodę i ją otrzymaliśmy 
oraz w innych celach, 
które mogą być 
wymagane lub 
dozwolone przez prawo* 

nam w ulepszaniu naszego 
marketingu lub 
administracji** 



 

 
 

 odpowiedzi na ankiety i kwestionariusze 
 
Informacje wizualne, takie jak: 
 obrazy nieruchome 
 wideo (w tym za pośrednictwem monitoringu 

wizyjnego) 
 
Dane zanonimizowane / nieumożliwiające 
identyfikacji 
Dane zanonimizowane to dane, z których 
usunięto Państwa indywidualne cechy osobowe, 
dzięki czemu nie można go zidentyfikować, a 
informacje te nie są już uznawane za Dane 
osobowe w świetle przepisów o ochronie 
danych***. 

 
*Podstawy prawne, na które powołuje się Zimmer Biomet na mocy ogólnego rozporządzenia Unii Europejskiej o ochronie danych ("RODO"), 
obejmują podstawy wymienione w art. 6 i 9, w zależności od rodzaju Danych Osobowych. 

**W ograniczonych okolicznościach odbiorcami mogą być: (1) w przypadku sprzedaży, cesji lub przekazania - kupujący, cesjonariusz lub 
cesjonariusz; oraz (2) urzędnicy państwowi, organy ścigania lub inne osoby, gdy jest to dozwolone przez niniejszą informację lub wymagane przez 
prawo. 

***W Stanach Zjednoczonych obejmuje to usunięcie identyfikatorów z chronionych informacji zdrowotnych, wymagane zgodnie z ustawą o 
przenoszeniu i odpowiedzialności za zdrowie (HIPAA), 45 CFR § 164.514(b)(2), aby takie dane można było uznać za pozbawione cech 
identyfikacyjnych. 

Pliki cookie i podobne narzędzia 

Podczas odwiedzania przez Państwa stron internetowych lub aplikacji Zimmer Biomet, możemy używać plików "cookie", sygnałów 
nawigacyjnych oraz innych technologii, które pomagają nam lepiej obsługiwać użytkowników oraz oceniać i ulepszać zawartość lub funkcje 
Produktów i Usług. Plik cookie to niewielki fragment danych (unikalny kod numeryczny) wysyłany przez stronę internetową lub aplikację i 
przechowywany na urządzeniu użytkownika podczas przeglądania przez niego strony internetowej lub korzystania z aplikacji. Pliki cookie 



 

 
 

wykonują wiele różnych zadań, takich jak identyfikacja poprzedniej aktywności, aby korzystanie z Produktu lub Usługi było bardziej wydajne i 
przyjemne, zapamiętywanie preferencji użytkownika (np. wybór języka) oraz uwierzytelnianie użytkownika. 

Powszechne zastosowania plików cookies obejmują:  

 identyfikację użytkowników, którzy zalogowali się do Produktu lub Usługi, aby uniknąć konieczności wielokrotnego podawania przez 
użytkowników nazwy użytkownika i hasła; 

 śledzenie preferencji użytkowników dotyczących treści, które chcieliby zobaczyć oraz formatu, w którym chcieliby je zobaczyć, aby nie 
musieli oni ponownie przedstawiać swoich preferencji; 

 śledzenie, o które strony proszą użytkownicy, aby wprowadzić ulepszenia w treści i nawigacji witryny; 
 angażowanie się w analizy dotyczące sposobu korzystania z Produktów lub Usług; oraz 
 zbieranie informacji o działaniach użytkowników na przestrzeni czasu i na różnych stronach internetowych lub aplikacjach podczas 

korzystania ze strony internetowej lub aplikacji. 

Sygnały nawigacyjne (znane również jako znaczniki internetowe, znaczniki pikselowe i czyste GIF-y) to małe fragmenty kodu, które mogą być 
umieszczone na naszych stronach internetowych lub innych Produktach i Usługach, które pozwalają nam uzyskać informacje na temat 
użytkowania. Sygnały nawigacyjne nie umożliwiają Państwa identyfikacji jako osoby i są wykorzystywane do wyświetlania treści dla 
odwiedzających oraz do generowania statystyk dotyczących ruchu w sieci i trendów. 

Jeśli chcą Państwo zrezygnować lub wycofać zgodę na korzystanie z nieistotnych plików cookie i powiązanych technologii, mogą Państwo ustawić 
swoją przeglądarkę internetową tak, aby uniemożliwiała korzystanie z plików cookie ze stron internetowych Zimmer Biomet, a także innych stron, 
które mogą Państwo odwiedzać (więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie www.aboutcookies.org). Jeśli to Państwo zrobią, nadal 
będą mogli Państwo korzystać z Produktów i Usług Zimmer Biomet, ale możliwe jest, że niektóre części Produktów i Usług nie będą działać 
prawidłowo lub będą działać wolniej. Mogą Państwo również mieć możliwość rezygnacji / wycofania zgody na korzystanie z nieistotnych plików 
cookies i powiązanych technologii poprzez kliknięcie przycisku "Preferencje" znajdującego się na dole tego Produktu lub Usługi. Z wyjątkiem 
sytuacji, w których jest to zabronione przez prawo, korzystając z naszych Produktów i Usług i nie wyłączając plików cookie, wyrażają Państwo 
zgodę na ich wykorzystanie. 

Więcej informacji na temat korzystania przez nas z plików cookies, sygnałów nawigacyjnych i podobnych technologii można znaleźć w informacji 
o plikach cookie firmy Zimmer Biomet. 

Informacje dotyczące dzieci 



 

 
 

Zimmer Biomet świadomie nie gromadzi, nie zachowuje, nie ujawnia ani w inny sposób nie przetwarza Danych Osobowych osób niepełnoletnich 
poniżej 16 roku życia bez zgody rodziców lub opiekunów prawnych tych osób. 

Łączenie danych 

Zimmer Biomet może łączyć gromadzone przez siebie informacje, niezależnie od tego, czy są to Dane Osobowe, czy też nie, z Danymi 
Osobowymi, które może uzyskać od osób trzecich, w tym od Dostawców usług medycznych. 

Interaktywne funkcje naszych stron internetowych 

W zakresie, w jakim Zimmer Biomet oferuje jakiekolwiek publiczne lub grupowe fora w ramach swoich Produktów lub Usług, takie jak kanały 
informacyjne, blogi, tablice ogłoszeń lub podobne narzędzia ("Funkcje interaktywne"), Państwa posty lub komentarze mogą być publiczne i 
oglądane przez innych. Powinni Państwo zachować ostrożność przed zamieszczaniem informacji o sobie, w tym Danych Osobowych. Przyjmują 
Państwo do wiadomości i rozumieją, że nie ma gwarancji prywatności ani poufności treści przesyłanych przez Państwa do Funkcji interaktywnych 
za pośrednictwem Produktów i Usług. Z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez obowiązujące prawo, Zimmer Biomet nie ma obowiązku 
usuwania umieszczanych przez Państwa Danych Osobowych w Produktach i Usługach, które to wszelkie Dane Osobowe ujawniają Państwo  na 
własne ryzyko. 

Linki do innych stron internetowych 

Nasze Produkty lub Usługi mogą zawierać linki do innych stron internetowych, aplikacji, produktów lub usług, które nie są własnością Zimmer 
Biomet ani nie są przez nas obsługiwane, takich jak strony i aplikacje społecznościowe, takie jak Facebook i Twitter. Powinni Państwo  dokładnie 
zapoznać się z polityką prywatności i praktykami innych stron internetowych, produktów i usług, ponieważ nie możemy kontrolować i nie jesteśmy 
odpowiedzialni za politykę prywatności, powiadomienia lub praktyki stron internetowych, aplikacji, produktów i usług osób trzecich. 

Informacje o zabezpieczeniach 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami, Zimmer Biomet wprowadził fizyczne, techniczne i administracyjne zabezpieczenia w celu 
ochrony Danych Osobowych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, zmianą, kradzieżą, nieuprawnionym dostępem oraz nieuprawnionym 
ujawnieniem, zgodnie z zobowiązaniami prawnymi i praktykami branżowymi. Oceniamy te zabezpieczenia, aby pomóc zminimalizować ryzyko 



 

 
 

związane z nowymi zagrożeniami bezpieczeństwa. Jednak, podobnie jak w przypadku wszystkich witryn internetowych, aplikacji, produktów i 
usług, niestety nie jesteśmy w stanie zagwarantować bezpieczeństwa danych zgromadzonych za pośrednictwem naszych Produktów i Usług. 

Przysługujące Państwu prawa dotyczące Danych Osobowych 

Zgodnie z przepisami o ochronie danych obowiązującym w danej jurysdykcji, mogą Państwo  skorzystać z następujących praw w odniesieniu do 
niektórych lub wszystkich swoich Danych Osobowych:  

 zażądać dostępu do swoich Danych Osobowych (w tym na podstawie art. 15 RODO); 
 zażądać od nas sprostowania lub usunięcia Danych Osobowych (w tym na podstawie art. 16 i 17 RODO); 
 zażądać od nas ograniczenia lub zablokowania przetwarzania Danych Osobowych (w tym na mocy art. 18, 21 i 22 RODO); 
 przekazać swoje Dane Osobowe bezpośrednio innej osobie, tj. prawo do przenoszenia danych (w tym na podstawie art. 20 RODO); oraz 
 gdy wcześniej uzyskaliśmy Państwa zgodę prawo do wycofania zgody na przetwarzanie (w tym na podstawie art. 21 RODO). 

Zimmer Biomet nie będzie dyskryminował Państwa za korzystanie z przysługujących praw.   

Aby skorzystać z tych praw, należy złożyć wniosek za pomocą Formularza wniosku o ochronę prywatności, napisać na adres 
privacy.nam@zimmerbiomet.com lub, wyłącznie w przypadku USA, zadzwonić pod numer 1-844-922-2721. Alternatywnie, odpowiednie dane 
kontaktowe dla kraju zamieszkania można znaleźć w Załączniku 1 do niniejszej Informacji.  

Należy pamiętać, że możemy wymagać dodatkowych informacji od Państwa lub od Państwa upoważnionego przedstawiciela w celu uwzględnienia 
wniosku i możemy odrzucić wniosek, jeśli nie będziemy w stanie zweryfikować Państwa tożsamości lub statusu.   

Jeśli mają Państwo obawy dotyczące sposobu wykorzystania Państwa Danych Osobowych, prosimy o skontaktowanie się z nami. Mogą Państwo 
również mieć prawo do złożenia przeciwko nam skargi. W tym celu należy skontaktować się z lokalnym organem ochrony danych (jeśli taki 
istnieje w Państwa kraju). 

Przekazywanie Danych Osobowych za granicę  

Należy pamiętać, że zbierane i przetwarzane przez nas Dane Osobowe mogą być przekazywane i przechowywane poza Państwa stanem, prowincją, 
krajem lub inną jurysdykcją, gdzie przepisy dotyczące ochrony danych osobowych mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony jak w 
Państwa lokalizacji, w tym również przekazywane do i przechowywane w Stanach Zjednoczonych. Zimmer Biomet wprowadziła zabezpieczenia, 



 

 
 

zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi, w celu ochrony Państwa Danych Osobowych niezależnie od standardów obowiązujących w 
kraju, do którego Państwa Dane Osobowe mogą być przekazywane. Obejmuje to zawieranie umów z osobami trzecimi, takimi jak dostawcy usług, 
w celu zobowiązania ich do przyjęcia standardów zapewniających równoważny poziom ochrony danych osobowych, jak te, które przyjmujemy. 

E-maile marketingowe i promocyjne 

Mogą Państwo zrezygnować z subskrypcji wszelkich e-maili marketingowych lub promocyjnych. W tym celu należy wysłać do nas wiadomość 
e-mail na adres websupport@zimmerbiomet.com lub skorzystać z mechanizmu rezygnacji z subskrypcji oferowanego w naszych wiadomościach 
marketingowych lub innych komunikatach, w zależności od przypadku. Należy pamiętać, że jeśli w momencie podjęcia decyzji o wycofaniu 
Państwa zgody złożył już zamówienie na nasze Produkty lub Usługi, może upłynąć krótki okres, zanim będziemy mogli zaktualizować jego 
preferencje i zapewnić, że uwzględnimy jego żądanie. 
 
Jak długo będą przechowywane Państwa Dane Osobowe 

Zimmer Biomet zachowuje Państwa Dane Osobowe tak długo, jak długo utrzymuje relacje z Państwem, Państwa Dostawcą usług medycznych 
lub pacjentem i/lub tak długo, jak dostarcza Produkt lub Usługę Państwu lub klientom, którzy go obsługują. Zimmer Biomet może przechowywać 
Dane Osobowe tak długo, jak jest to konieczne dla uzasadnionych celów biznesowych lub celów prawnych i regulacyjnych. 

Specjalna uwaga dla pacjentów ze Stanów Zjednoczonych 

W przypadku pacjentów z USA należy pamiętać, że niniejsza Informacja różni się od informacji o zasadach zachowania prywatności HIPAA 
dostawcy usług medycznych, w której opisano sposób wykorzystania i ujawniania gromadzonych przez dostawcę usług medycznych 
indywidualnych informacji o stanie zdrowia pacjenta oraz inne stosowane przez niego zasady zachowania prywatności. Zimmer Biomet gromadzi, 
wykorzystuje i ujawnia Dane Osobowe otrzymane w imieniu Dostawcy usług medycznych zgodnie z informacją o zasadach zachowania 
prywatności HIPAA dostawcy usług medycznych. 

Zmiany w niniejszej Informacji o ochronie danych osobowych 

Niniejsza Informacja o ochronie danych osobowych obowiązuje od daty ostatniej aktualizacji, jak wskazano poniżej.  Możemy co jakiś czas 
aktualizować niniejszą Informację bez wysłania powiadomienia. W związku z tym, powinni Państwo  okresowo sprawdzać niniejszą Informację. 
Dalsza interakcja z nami i/lub korzystanie z naszych Produktów i Usług podlegających niniejszej informacji oznaczać będzie akceptację jej treści. 



 

 
 

Kontakt z nami 

W razie jakichkolwiek pytań, w tym dotyczących sposobu uzyskania dostępu do niniejszej Informacji w alternatywnym formacie lub uzyskania 
dalszych informacji na temat środków bezpieczeństwa opisanych w części "Informacje o zabezpieczeniach", należy wysłać do nas wiadomość e-
mail na adres privacy.nam@zimmerbiomet.com lub napisać do nas na adres Zimmer Biomet, Attn: Global Privacy Officer, P.O. Box 708 1800, 
West Center Street, Warsaw, Indiana 46581-0708. 

Więcej danych kontaktowych dotyczących kraju zamieszkania znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszej Informacji.  

Aktualizacja:  Listopad 2022 r. 

  



 

 
 

Załącznik 1 - Lista administratorów danych i dane kontaktowe w przypadku pytań dotyczących ochrony danych lub w celu wykonania praw 
dotyczących Danych Osobowych* 

Kraj Nazwa Adres Adres e-mail 

Australia Zimmer Biomet Pty Ltd 
Level 3, 12 Narabang Way, Belrose, 
NSW, 2085, Australia privacy.apac@zimmerbiomet.com 

Austria Zimmer Biomet Austria GmbH 
Grossmarktstrasse 7a, 1230 Wien, 
Austria privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Belgia Zimmer Biomet BV 
Park Lane A, Culliganlaan 2A, 1831 
Diegem, Belgia privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Brazylia 
WM World Medical Importacao e 
Exportacao Ltda. 

Rua Do Rezende 189, Rio De Jeneiro- 
RJ, 20230 -050 Brazylia privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Brazylia Zimmer Biomet Brasil Ltda. 

Rua Machado Bittencourt 361, 13º 
andar, Vila Clementino, CEP 04044-001 
São Paulo, Brazylia privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Kanada ORTHOSoft, Inc. 
75 Rue Queen #3300, Montreal, QC QC 
H3C, Kanada privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Kanada Zimmer Biomet Canada, Inc. 
2323 Argentia Road, Mississauga, ON 
L5N 5N3, Kanada privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Chile Biomet Chile S.A. 
Av. Santa Clara, 085, piso 7, 
Huechuraba, Santiago, Chile  privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Chiny 
Beijing Montagne Medical Device Co., 
Ltd. 

Building #1, No. 21 Boxing 6th Road, 
Beijing Economic-Technological 
Development Area, Beijing, 100176, 
Chińska Republika Ludowa privacy.apac@zimmerbiomet.com 

Chiny 
Changzhou Biomet Medical Device Co. 
Ltd. 

No. 235 Chuangxin Road, EPZ Xinbei 
District, Changzhou, China P.C., 
213031, Chińska Republika Ludowa privacy.apac@zimmerbiomet.com 

Chiny 
Shanghai Biomet Business Consulting 
Co., Ltd 

Unit 02-03, 42/F, No. 580, West 
Nanjing Road, Shanghai, Chińska 
Republika Ludowa privacy.apac@zimmerbiomet.com 



 

 
 

Chiny 
Zhejiang Biomet Medical Products Co. 
Ltd. 

980, Shenli Road, Jinhua City, Zhejiang 
Province 321016, Chińska Republika 
Ludowa privacy.apac@zimmerbiomet.com 

Chiny 
Zimmer (Shanghai) Medical 
International Trading Co. 

1/F, 129 North Fute Road, China 
(Shanghai) Pilot Free Trade Zone, 
200131, Chińska Republika Ludowa privacy.apac@zimmerbiomet.com 

Chiny 

Zimmer (Shanghai) Medical 
International Trading Co., Ltd Oddział 
w Pekinie 

Unit 03-05, 12/F, Tower A, Borui 
Building, No. 26 North Road, East 3rd 
Ring, Chao Yang District Beijing, 
People's Republic of China privacy.apac@zimmerbiomet.com 

Kolumbia Zimmer Biomet Colombia S.A.S 
Cra 7 # 123-35 Torre 123 Piso 7, 
Bogota D.C., Kolumbia privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Kostaryka Zimmer Biomet Centroamérica SA 
Oficentro Ejecutivo La Sabana Torre 7, 
piso 3, San José, Costa Rica privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Czechy Zimmer Czech, s.r.o. 
Praha 4, Na Vítězné pláni 1719/4, 140 
00 Republika Czeska privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Dania Zimmer Biomet Denmark ApS 
Herstedvang 12, 2620 Albertslund, 
Dania privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Finlandia Zimmer Biomet Finland Oy 
Linnoitustie 2 A, 02600 Espoo, 
Finlandia privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Francja Biomet France Sàrl 
Plateau de Lautagne, 26000 Valence, 
Francja privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Francja MedTech SA 
432 rue du Rajol, 34130 Maugio, 
Francja privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Francja Zimmer Biomet France SAS 
70, rue du Chanoît, 25600 Brognard, 
Francja privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Francja Zimmer France Manufacturing 
127 avenue René Jacot, 25460 Etupes, 
Francja privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Niemcy Biomet Deutschland GmbH 
Gustav-Krone-Strasse 2, 14167 Berlin, 
Niemcy 

dpo.germany@zimmerbiomet.com 
 
 



 

 
 

Niemcy Zimmer Biomet Deutschland GmbH 

Merzhauser Str. 112, 79100 Freiburg, 
Niemcy dpo.germany@zimmerbiomet.com 

 
 

Niemcy Zimmer International Logistics GmbH 
Max-Immelmann-Allee 12, 79427 
Eschbach, Niemcy 

dpo.germany@zimmerbiomet.com 
 
 

Grecja 

ZIMMER BIOMET HELLAS TRADING 
AND INDUSTRIAL SINGLE MEMBER 
SOCIETE ANONYME OF MEDICAL AND 
PHARMACEUTICAL GOODS 

Parnithos 44, 14452 Metamorphosi, 
Grecja privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Hongkong Zimmer Asia (HK) Limited 

Unit 807-811, 8/F, Tins Enterprises 
Centre, 777 Lai Chi Kok Road, Kowloon, 
Hong Kong privacy.apac@zimmerbiomet.com 

Indie Zimmer India Pvt Ltd 

Vanijya Kunj, Enkay Towers, Unit No 6, 
6th Floor, Udyog Vihar, Phase V, 
Gurgaon - 122016, Haryana, Indie privacy.apac@zimmerbiomet.com 

Irlandia 
Zimmer Orthopedics Manufacturing 
Ltd. 

Arthur Cox Building, Earlsfort Terrace, 
Dublin 2, Irlandia privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Włochy Zimmer Biomet Italia S.r.l. 
Via SAN BOVIO 3, 20090 SEGRATE (MI), 
Włochy privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Japonia Zimmer Biomet G.K. 
11-1, Shibakoen 2-chome, Minato-ku, 
Tokio, Japonia privacy.apac@zimmerbiomet.com 

Malezja Zimmer Medical (Malezja) Sdn Bhd 

Menara Symphony, 01-18, 18 piętro, 
nr 5 Jalan Prof. Khoo Kay Kim, Seksyen 
13, 46200 Petaling Jaya, Selangor Darul 
Ehsan, Malezja privacy.apac@zimmerbiomet.com 

Meksyk Biomet Mexico S.A. de C.V. 

Avenida Periferico Sur #4829-401, 
Colonia Parques del Pedregal, Zip Code 
14010, Delegacion Tlalpan, Mexico 
City, Meksyk privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Meksyk 
Representaciones Zimmer Inc, S. de 
R.L. de C.V. 

Periférico #4829, interior 403., Colonia 
Parque del Pedregal, Alcaldía de privacy.nam@zimmerbiomet.com 



 

 
 

Tlalpan, kod pocztowy 14010, Mexico 
City, Meksyk 

Holandia 
Biomet Global Supply Chain Center 
B.V. 

Toermalijnring 600, 3361 LC 
Dordrecht, Niderlandy privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Holandia Biomet Microfixation B.V. 
Toermalijnring 600, 3361 LC 
Dordrecht, Niderlandy privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Holandia Zimmer Biomet Nederland B.V. 
Toermalijnring 600, 3316LC Dordrecht, 
Niderlandy privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Nowa Zelandia Zimmer Biomet New Zealand Company 

C/-Russell McVeagh, Level 30, Vero 
Centre, 48 Shortland Street, Auckland, 
Nowa Zelandia privacy.apac@zimmerbiomet.com 

Norwegia Zimmer Biomet Norway AS 
Robsrudskogen 15, 1470 Lørenskog, 
Norwegia privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Polska Zimmer Biomet Polska sp. z o.o. 
Ul. Domaniewska 50 ( Tulipan Hause) 
02-672 Warszawa, Polska  privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Portugalia 
Zimmer Biomet Portugal Unipessoal, 
Lda 

Casal de Alfragide, Lote 1, Amadora, 
2720-413 Portugalia privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Puerto Rico Biomet Orthopedics Puerto Rico, Inc. 

Los Frailes Industrial Park, 484 Calle E, 
Guaynabo, PR 00969-3454, Puerto 
Rico privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Rumunia Zimmer Biomet Romania S.R.L. 

206D Calea 13 Septembrie, ROOM 3, 
2ND FLOOR, Sector 5, Bucharest, 
Romania privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Rosja Zimmer CIS Ltd. 
Usachev st. , 29-9, Moskwa 119048, 
Federacja Rosyjska privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Arabia Saudyjska Zimmer Biomet Asel AlArabia Ltd.  

7007 King Fahd Branch Road - Ar 
Rahmaniyah Dist. Unit No 101 Riyadh 
12341 - 4409 Królestwo Arabii 
Saudyjskiej privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Singapur Zimmer Pte Ltd 

401 Commonwealth Drive, Haw Par 
Technocentre #06-03, Singapur 
149598 privacy.apac@zimmerbiomet.com 



 

 
 

Słowacja Zimmer Slovakia s.r.o. 
Mostová 2, 811 02 Bratysława, 
Republika Słowacka privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Republika Południowej 
Afryki Zimmer Biomet South Africa (Pty) Ltd. 

Meersig 1, Constantia Boulevard, 
Constation Kloof, 1710 Roodepoort, 
RPA privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Korea Południowa Zimmer Biomet Korea Ltd. 
4F/5F, Ilsin B/D, 98 Hannam-daero, 
Yongsan-gu, Seul 04418, Korea Jun. Park@zimmerbiomet.com 

Hiszpania Biomet Spain Orthopaedics, S.L. 
Calle Islas Baleares 50, 46988 Fuente 
Del Jarro, Valencia, Hiszpania privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Hiszpania Zimmer Biomet Hiszpania SLU 
Metalurgia 32-42, 08038 Barcelona, 
Hiszpania privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Szwecja Zimmer Biomet Sweden AB 
Industrivägen 4, 433 61 Sävedalen, 
Szwecja privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Szwajcaria Zimmer GmbH Zaehlerweg 4, 6300 Zug, Szwajcaria privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Szwajcaria Zimmer Surgical SA 
chemin du Pré-Fleuri 3, 1228 Plan-les-
Ouates, Szwajcaria privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Szwajcaria 
Zimmer Switzerland Manufacturing 
GmbH 

Sulzerallee 8, 8404 Winterthur, 
Szwajcaria privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Tajwan Zimmer Biomet Taiwan Co. Ltd. 

7F, No. 35, Lane 11, Guangfu N. Road, 
Songshan Dist., Taipei City 105, 
Tajwan, Chińska Republika Ludowa privacy.apac@zimmerbiomet.com 

Tajlandia Zimmer Biomet (Thailand) Co., Ltd. 

3, 2nd Floor Rajanakarn Building, 
South Sathorn Road, Yannawa, 
Sathorn, Bangkok 10120, Tajlandia privacy.apac@zimmerbiomet.com 

Turcja 
Zimmer Tibbi Cihazlar Sanayi Ve 
Ticaret Anonim Şirketi 

Via Tower İs Merkezi, Yasam Caddesi, 
Nergis Sk. Nr: 7/40-41-42-43 Kat: 18 
Söğütözü, Ankara, Turcja privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Zjednoczone Emiraty 
Arabskie Zimmer Gulf FZ-LLC. 

Dubai Science Park (DSP) Towers - 
South - 8th Floor - Office No. 802S. privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Zjednoczone Królestwo Biomet UK Healthcare Ltd 
Waterton Industrial Estate, Bridgend, 
Mid Glamorgan, CF31 3XA, UK privacy.emea@zimmerbiomet.com 



 

 
 

Zjednoczone Królestwo Biomet UK Ltd 
Waterton Industrial Estate, Bridgend, 
Mid Glamorgan, CF31 3XA, UK privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Zjednoczone Królestwo Zimmer Biomet UK Ltd. 

Courtyard, Lancaster Place, Marston 
Park, Swindon, SN3 4FP, Zjednoczone 
Królestwo privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Zjednoczone Królestwo Zimmer Trustees Limited 

Part Second Floor, Stella, Windmill Hill 
Business Park, Swindon, SN5 6NX, 
Zjednoczone Królestwo privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Stany Zjednoczone A&E Advanced Closure Systems, LLC 
5206 Asbury Road, Farmingdale, NJ 
07727, Stany Zjednoczone privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Stany Zjednoczone A&E Medical Corp. 
5206 Asbury Road, Farmingdale, NJ 
07727, Stany Zjednoczone privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Stany Zjednoczone Alto Development Corp. 
5206 Asbury Road, Farmingdale, NJ 
07727, Stany Zjednoczone privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Stany Zjednoczone Biomet Biologics LLC 
56 East Bell Drive, Warsaw IN 46582, 
Stany Zjednoczone privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Stany Zjednoczone Biomet Fair Lawn LLC 
20-01 Pollitt Drive, Fair Lawn NJ 07410, 
Stany Zjednoczone privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Stany Zjednoczone Biomet Inc. 
56 East Bell Drive, Warsaw IN 46582, 
Stany Zjednoczone privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Stany Zjednoczone Biomet International Inc. 
56 East Bell Drive, Warsaw IN 46582, 
Stany Zjednoczone privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Stany Zjednoczone Biomet International Orthopedics, LLC 
345 East Main Street, Warsaw, IN 
46580, Stany Zjednoczone privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Stany Zjednoczone Biomet Leasing Inc. 
56 East Bell Drive, Warsaw IN 46582, 
Stany Zjednoczone privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Stany Zjednoczone Biomet Manufacturing LLC 
56 East Bell Drive, Warsaw IN 46582, 
Stany Zjednoczone privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Stany Zjednoczone Biomet Microfixation LLC 
1520 Tradeport Drive, Jacksonville, FL 
32218-2480, Stany Zjednoczone privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Stany Zjednoczone Biomet Orthopedics LLC 
56 East Bell Drive, Warsaw, IN 46582, 
Stany Zjednoczone privacy.nam@zimmerbiomet.com 



 

 
 

Stany Zjednoczone Biomet Sports Medicine LLC 
56 East Bell Drive, Warsaw IN 46582, 
Stany Zjednoczone privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Stany Zjednoczone Biomet Trauma LLC 
56 East Bell Drive, Warsaw IN 46582, 
Stany Zjednoczone privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Stany Zjednoczone Biomet US Reconstruction LLC 
56 East Bell Drive, Warsaw IN 46582, 
Stany Zjednoczone privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Stany Zjednoczone Cayenne Medical, Inc. 
16597 N. 2nd Street, #101, Scottsdale, 
AZ 85260, Stany Zjednoczone privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Stany Zjednoczone CD Diagnostics, Inc. 

650 Naamans Road, Suite 100, 
Claymont, DE 19703, Stany 
Zjednoczone privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Stany Zjednoczone CD Laboratories, Inc. 

650 Naamans Road, Suite 100, 
Claymont, DE 19703, Stany 
Zjednoczone privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Stany Zjednoczone Citra Labs LLC 
55 Messino Drive, Braintree, MA 
02184-6783, Stany Zjednoczone privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Stany Zjednoczone Dornoch Medical Systems, Inc. 
200 NW Parkway Drive, Riverside, MO 
64150, Stany Zjednoczone privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Stany Zjednoczone ETEX Corporation 
12th Floor, 675 Massachusetts Ave., 
Cambridge, MA 02139, United States privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Stany Zjednoczone Interpore Cross International LLC 
181 Technology Drive, Irvine, CA 
92618, Stany Zjednoczone privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Stany Zjednoczone Jase Medical, LLC 
3516 Commerce Drive, Warszawa, IN 
46580, Stany Zjednoczone privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Stany Zjednoczone LVB Acquisition Inc. 
345 East Main Street, Warsaw, IN 
46580, Stany Zjednoczone privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Stany Zjednoczone Medical Compression Systems, Inc. 
Suite 102, 2352 Main Street, Concord, 
MA 01742, United States privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Stany Zjednoczone Medtech Surgical, Inc. 
1520 Tradeport Drive, Jacksonville, FL 
32218, Stany Zjednoczone privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Stany Zjednoczone Orthopaedic Advantage LLC 
56 East Bell Drive, Warsaw, IN 46582, 
Stany Zjednoczone privacy.nam@zimmerbiomet.com 



 

 
 

Stany Zjednoczone ReLign Corporation 

655 Campbell Technology Parkway, 
#275, Campbell, CA 95008, Stany 
Zjednoczone privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Stany Zjednoczone Synvasive Technology, Inc. 
345 East Main Street, Warsaw, IN 
46580, Stany Zjednoczone privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Stany Zjednoczone ZB COOP LLC 
345 East Main Street, Warsaw, IN 
46580, Stany Zjednoczone privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Stany Zjednoczone ZB EMEA US UK LLC 
345 East Main Street, Warsaw, IN 
46580, Stany Zjednoczone privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Stany Zjednoczone ZB Manufacturing, LLC 
345 East Main Street, Warsaw, IN 
46580, Stany Zjednoczone privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Stany Zjednoczone Zimmer Biomet Distribution LLC 
345 East Main Street, Warsaw, IN 
46580, Stany Zjednoczone privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Stany Zjednoczone Zimmer Caribe, Inc. 
345 East Main Street, Warsaw, IN 
46580, Stany Zjednoczone privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Stany Zjednoczone Zimmer CEP USA, Inc. 
345 East Main Street, Warsaw, IN 
46580, Stany Zjednoczone privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Stany Zjednoczone Zimmer CV, Inc. 
345 East Main Street, Warsaw, IN 
46580, Stany Zjednoczone privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Stany Zjednoczone Zimmer Knee Creations, Inc. 
345 East Main Street, Warsaw, IN 
46580, Stany Zjednoczone privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Stany Zjednoczone Zimmer Orthobiologics, Inc. 
345 East Main Street, Warsaw, IN 
46580, Stany Zjednoczone privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Stany Zjednoczone Zimmer Production, Inc. 
345 East Main Street, Warsaw, IN 
46580, Stany Zjednoczone privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Stany Zjednoczone Zimmer Southeast Florida, LLC 

Suite 206, 3500 Beachwood Ct, 
Jacksonville, FL 32224, Stany 
Zjednoczone privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Stany Zjednoczone Zimmer Spine Next, Inc. 
345 East Main Street, Warsaw, IN 
46580, Stany Zjednoczone privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Stany Zjednoczone Zimmer Surgical, Inc. 
200 West Ohio Avenue, Dover, OH 
44622, Stany Zjednoczone privacy.nam@zimmerbiomet.com 



 

 
 

Stany Zjednoczone 
Zimmer Trabecular Metal Technology, 
Inc. 

10 Pomeroy Road, Parsippany, NJ 
07054, Stany Zjednoczone privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Stany Zjednoczone Zimmer US, Inc. 
345 East Main Street, Warsaw, IN 
46580, Stany Zjednoczone privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Stany Zjednoczone Zimmer, Inc. 
345 East Main Street, Warsaw, IN 
46580, Stany Zjednoczone privacy.nam@zimmerbiomet.com 

 

*W przypadku Japonii niniejszy Załącznik 1 jest również uważany za wykaz wspólnych użytkowników. 


