
 

Hoş geldiniz 

Zimmer Biomet gizliliğinize ve Kişisel Verilerinizin korunmasına değer vermektedir. Bu Zimmer Biomet Gizlilik Bildirimi ("Bildirim"), Zimmer 
Biomet Holdings, Inc. şirketinin herhangi bir iştiraki veya bağlı kuruluşu (topluca "Zimmer Biomet," "biz," "bizim," veya "bize") tarafından sizden 
veya sizin hakkınızda toplanan bilgileri ("Kişisel Veriler") nasıl topladığımızı, kullandığımızı, paylaştığımızı, aktardığımızı ve işlediğimizi 
açıklamaktadır. 

Kapsam 

Bu Bildirim, Zimmer Biomet'in toplayabileceği veya işleyebileceği Kişisel Veri türlerini, bu Kişisel Verileri nasıl kullanabileceğimizi ve ifşa 
edebileceğimizi ve Kişisel Verilerinizin işlenmesine ilişkin sahip olabileceğiniz hakları nasıl kullanabileceğinizi açıklamaktadır. Bu Bildirim, size, 
doktorunuza, hastanenize, tıbbi tedavi veya tarama tesisinize veya başka bir sağlık hizmeti sağlayıcısına (topluca "Sağlık Hizmeti Sağlayıcısı" 
olarak anılacaktır; Sağlık Hizmeti Sağlayıcısı, hem Sağlık Hizmeti Sağlayıcısı kurum, kuruluş veya şirkete, hem de bu kuruluş tarafından istihdam 
edilen veya bu kuruluş için veya bu kuruluşla birlikte çalışan kişilere atıf yapmaktadır) veya hastalarınıza ürün veya hizmet sunduğumuzda, ve bu 
Bildirimin yayınlandığı veya atıfta bulunulduğu her yer dahil olmak üzere bizimle etkileşimde bulunduğunuz diğer durumlarda (ürünler, hizmetler, 
web siteleri ve diğer sistemler bu Bildirimde "Ürünler ve Hizmetler" olarak anılacaktır) tarafımızdan çevrimiçi olarak (web siteleri, uygulamalar 
ve başka yollarla) toplanan veya işlenen Kişisel Veriler için geçerlidir. Bu Bildirim ayrıca bizimle yüz yüze, telefonla veya posta yoluyla 
etkileşimde bulunduğunuzda toplanan veya işlenen Kişisel Veriler için de geçerlidir. 

Zimmer Biomet, çeşitli özel durumlarda belirli Ürün ve Hizmetlere ilişkin gizlilik bildirimleri gibi belirli özel durumlar için geçerli farklı özel 
gizlilik bildirimlerine sahip olabilir. Size farklı bir gizlilik bildirimi veya politikası sunulduğu ve bu politika veya bildirimler geçerli olduğu 
takdirde, sizinle olan etkileşimlerimiz bu Bildirim’e değil, söz konusu politika veya bildirimlere tabi olacaktır. 

Kendiniz dışında herhangi bir kişiye ait Kişisel Verileri vermeniz halinde, bu bilgileri Zimmer Biomet'e vermeden önce yürürlükteki tüm gizlilik 
ve veri koruma yasalarına uymakla yükümlü olduğunuzu lütfen unutmayın (gerekli ve zorunlu olması halinde izin almak dahil). 

Lütfen bu Bildirimi dikkatlice inceleyin. Yürürlükteki yasalar izin verdiği sürece, bize Kişisel Verilerinizi sağladığınızda veya bizimle başka şekilde 
etkileşime girdiğinizde, bu Bildirimi kabul etmiş olursunuz. 



 

Sizin, Sağlık Hizmeti Sağlayıcınızın veya hastanızın etkileşimde bulunduğu ya da Ürün veya Hizmetin sahibi ve işletmecisi olan Zimmer Biomet 
iştiraki veya bağlı kuruluşu, uygun olduğu durumlarda, Kişisel Verilerinizin toplanmasından ve kullanılmasından sorumlu olan (bazı yargı 
alanlarında veri sorumlusu olarak bilinen) kuruluştur. Veri sorumlularının bir listesi ve iletişim bilgileri bu Bildirimin Ek 1'inde bulunabilir. 

Bilgi Toplama 
 
Kişisel Veriler 

"Kişisel Veriler", bir bireyi tanımlamak için kullanılabilecek veya doğrudan bir bireyle ilişkilendirebileceğimiz ad, adres, e-posta adresi, telefon 
numarası, kredi kartı numarası veya sağlık veya tedavi bilgileri gibi her türlü bilgidir. Bazı yargı alanlarında Kişisel Veriler, diğer tanımlayıcı 
bilgiler olmasa bile, bir Sağlık Hizmeti Sağlayıcısı tarafından bir hastaya atanan benzersiz bir numara gibi bir kişiyi dolaylı olarak tanımlayan 
bilgileri içerebilir. Hastalar için, aşağıda açıklandığı üzere, hakkınızdaki bilgileri genellikle Sağlık Hizmeti Sağlayıcınızdan aldığımızı lütfen 
unutmayın. 

Örneğin: 

 bir Ürün veya Hizmetimiz için bir hesaba kaydolmanız sırasında; 
 haber bültenleri veya diğer bilgilendirme veya pazarlama materyalleri için abone olduğunuzda; 
 ameliyat eğitimleri ve Ürün ve Hizmet tanıtımları da dahil olmak üzere etkinliklerimize, konferanslarımıza veya eğitimlerimize 

katıldığınızda; 
 bizimle iletişime geçerek bize bir soru yönelttiğinizde; 
 bizimle çalışmak için başvuruda bulunduğunuzda; 
 müşterileriniz veya hastalarınız hakkında bilgi verdiğiniz durumlar da dahil olmak üzere, bir müşteri, satıcı, tedarikçi veya iş ortağı ya da 

bunların bir çalışanı veya temsilcisi olarak bizimle etkileşimde bulunduğunuzda; 
 anketlerimizi veya soru formlarımızı yanıtladığınızda; 
 bize veya müşterilerimize bizimle ilgili bir şikayette bulunduğunuzda; veya 
 Ürünlerimizi veya Hizmetlerimizi satın aldığınız, kullandığınız veya teslim aldığınızda 

Kişisel Veri toplarız. 



 

Topladığımız Kişisel Verileri yürürlükteki yasalara uygun olarak ve bu Bildirimde açıklandığı şekilde işleyeceğiz (yukarıda açıklandığı gibi, diğer 
politikalarımızdan veya bildirimlerimizden biri geçerli olmadığı sürece). Bazı durumlarda, bize bilgilerinizi vermek istemezseniz, belirli Ürün ve 
Hizmetler tarafınızca kullanılamayabilir. 

Aşağıda, Kişisel Verileri nasıl toplayabileceğimiz, işleyebileceğimiz ve kullanabileceğimize ve şimdi ve son oniki ay içinde Kişisel Verilerinizin 
potansiyel alıcılarına dair bir özet bulunmaktadır. Bazı yargı alanlarında, Kişisel Verilerinizin işlenmesine dair aşağıda yer verilen yasal dayanakları 
belirtmemiz gerekmekte olmasına karşın ancak tüm yargı alanlarının tüm yasal dayanakları tanımayabileceğini lütfen unutmayın. 

Çevrimiçi Hizmet Kullanıcıları ve Web Sitelerimizin ve Fiziksel Konumlarımızın Ziyaretçileri 
 

Web sitelerimizi, fiziksel konumlarımızı ziyaret ettiğinizde veya bize hem çevrimiçi (örn. e-posta yoluyla) hem de çevrimdışı (örn. yazılı mektup yoluyla) 
soru gönderdiğinizde Kişisel Verilerinizi işleyebiliriz. 

Aşağıda belirtilen türde Kişisel Verileri işleriz: 
Kişisel Verileri 
aşağıdakilerden 
elde ederiz: 

Kişisel Verileri 
aşağıdaki amaçlar için 
işleriz: 

Kişisel Verileri 
aşağıdaki yasal 
gerekçelere dayalı 
olarak işleriz: 

Kişisel Verileri aşağıdaki 
kişilerle paylaşabiliriz: 

Kimlik ve iletişim bilgileri, örneğin: 
 ad ve soyad 
 e-posta adresi 
 posta adresi 
 telefon numarası 
 
Diğer kişisel bilgiler, örneğin: 
 yaş 
 cinsiyet 
 medeni durum 
 engellilik 
 doğum tarihi 
 
Görsel bilgiler, örneğin: 
 hareketsiz görüntüler 

 doğrudan 
 cihazlarınız 
 güvenlik 

sistemlerimiz 
(CCTV dahil) 

 size Ürün ve 
Hizmetlerimizi 
sunmak için 

 sizinle iletişim 
kurmak için 

 sizi tanımlamak ve 
kimliğinizi 
doğrulamak için 

 içeriği sizin için 
özelleştirmek için 

 güvenlik olaylarını 
tespit etmek için 

 kötü niyetli veya 
yasa dışı faaliyetlere 
karşı korumak için 

 meşru 
menfaatlerimizin 
amaçları 
doğrultusunda 

 sizinle bir 
sözleşme 
yapmaya 
hazırlanırken 
veya sözleşmeyi 
ifa etmek için 

 onay talep 
ettiğimiz ve 
aldığımız 
durumlarda ve 
yasaların 
gerektirdiği veya 

 Zimmer Biomet, 
iştiraklerimiz, bağlı 
ortaklıklarımız ve ilgili 
şirketlerimiz 

 Ürün veya Hizmetlerin 
sağlanmasında bize 
yardımcı olan veya 
pazarlama veya 
yönetimimizi 
geliştirmemize 
yardımcı olan 
ortaklar** 



 

 video (CCTV aracılığıyla dahil) 
 
Teknik Bilgiler, örneğin: 
 İnternet Protokolü (IP) adresleri 
 tarayıcı türü ve tarayıcı dili 
 cihaz tipi 
 cihazınızla ilişkili reklam kimlikleri (Apple'ın Reklam 

Tanımlayıcısı (IDFA) veya Android'in Reklam Kimliği 
(AAID) gibi) 

 Ürün ve Hizmetlerimizi kullandığınız tarih ve saat 
 Ürün ve Hizmetlerimize gelmeden önce ve ayrıldıktan 

sonra ziyaret edilen Tekdüzen Kaynak Konum 
Belirleyicileri veya URL'ler (yani web sitesi adresleri) 

 Ürünlerimiz ve Hizmetlerimiz ile yönlendiren web siteleri 
veya uygulamalar üzerindeki faaliyetler 

 çerezlerden veya diğer benzer teknolojilerden toplanan 
veriler** 

 coğrafi konum bilgileri 
 
Anonimleştirilmiş / Kimliksizleştirilmiş Veriler 
Anonimleştirilmiş veriler, kimliğinizin tespit edilemeyeceği 
şekilde bireysel kişisel özelliklerinizin kaldırıldığı verilerdir 
ve bilgiler artık veri koruma yasaları kapsamında Kişisel 
Veri olarak kabul edilmez*** 

 Ürün ve 
Hizmetlerimizin 
uygun şekilde 
kullanılmasını 
sağlamak 

 Ürünlerimizi ve 
Hizmetlerimizi 
geliştirmek için 

 kısa süreli, geçici 
kullanım için 

 idari amaçlar için 
 pazarlama, dahili 

araştırma ve 
geliştirme için 

 kalite güvencesi için 

izin verdiği 
diğer amaçlar 
için* 

Hastalar ve Tıbbi Cihaz Kullanıcıları 
 
Kişisel Verilerinizi, Zimmer Biomet müşterisi olan bir Sağlık Hizmeti Sağlayıcısının mevcut veya muhtemel hastası olduğunuzda ve/veya bir Zimmer Biomet 
tıbbi cihazı aldığınızda veya kullandığınızda (uygulanabildiği yerlerde mobil uygulamalar da dahil olmak üzere) işleyebiliriz. 



 

Aşağıdaki türlerde Kişisel Veri işleriz: 
Kişisel Verileri 
aşağıdakilerden 
elde ederiz: 

Kişisel Verileri 
aşağıdaki amaçlar için 
işleriz: 

Kişisel Verileri 
aşağıdaki yasal 
gerekçelere dayalı 
olarak işleriz: 

Kişisel Verileri aşağıdaki 
kişilerle paylaşabiliriz: 

 
Kimlik ve iletişim bilgileri, örneğin: 
 ad ve soyad 
 e-posta adresi 
 posta adresi 
 telefon numarası 
 
Diğer kişisel bilgiler, örneğin: 
 yaş 
 cinsiyet 
 medeni durum 
 engellilik 
 doğum tarihi 
 
Görsel Bilgiler, örneğin 
 tedavi faaliyetlerinin resim ve videoları 
 
Teknik Bilgiler, örneğin: 
 İnternet Protokolü (IP) adresleri 
 tarayıcı türü ve tarayıcı dili 
 cihaz tipi 
 cihazınızla ilişkili reklam kimlikleri (Apple'ın Reklam 

Tanımlayıcısı (IDFA) veya Android'in Reklam Kimliği 
(AAID) gibi) 

 Ürün ve Hizmetlerimizi kullandığınız tarih ve saat 
 Ürün ve Hizmetlerimize gelmeden önce ve ayrıldıktan 

sonra ziyaret edilen Tekdüzen Kaynak Konum 
Belirleyicileri veya URL'ler (diğer bir ifade ile, web sitesi 
adresleri) 

 doğrudan 
 Sağlık Hizmeti 

Sağlayıcınız 
 cihazlarınız 
 ı̇ş ortaklarımız 

 size Ürün ve 
Hizmetlerimizi 
sunmak için 

 sizinle iletişim 
kurmak için 

 sizi tanımlamak ve 
kimliğinizi 
doğrulamak için 

 güvenlik olaylarını 
tespit etmek için 

 kötü niyetli veya 
yasa dışı faaliyetlere 
karşı korumak için 

 Ürün ve 
Hizmetlerimizin 
uygun şekilde 
kullanılmasını 
sağlamak için 

 Ürünlerimizi ve 
Hizmetlerimizi 
geliştirmek için 

 kısa süreli, geçici 
kullanım için 

 idari amaçlar için 
 kalite güvencesi için 

 meşru 
menfaatlerimizin 
amaçları 
doğrultusunda 

 tıbbi teşhis ve 
sağlık ve tedavi 
sağlanması için 

 kamu yararına 
 yasal bir 

yükümlülüğe 
uymak için 

 bir sözleşmenin 
hazırlanması 
veya ifası için 

 hayati çıkarları 
korumak için 

 sağlık hizmetleri 
ve tıbbi 
cihazlarda 
yüksek kalite ve 
güvenlik 
standartları 
sağlamak için 

 onay talep 
ettiğimiz ve 
aldığımız 
durumlarda ve 
yasaların 
gerektirdiği veya 
izin verdiği 

 Zimmer Biomet, 
iştiraklerimiz, bağlı 
ortaklıklarımız ve ilgili 
şirketlerimiz 

 Sağlık Hizmeti 
Sağlayıcıları 

 Ürün veya Hizmetleri 
sağlamamıza yardımcı 
olan veya 
pazarlamamızı 
geliştirmemize 
yardımcı olan ortaklar 
veya yönetim** 



 

 Ürünlerimiz ve Hizmetlerimiz ve yönlendiren web siteleri 
veya uygulamalar üzerindeki faaliyetler 

 çerezlerden veya diğer benzer teknolojilerden toplanan 
veriler** 

 coğrafi konum bilgileri 
 
Tedavinizle ilgili bilgiler, örneğin: 
 Doğum tarihi 
 cinsiyet 
 tedavı̇ tarihleri 
 tıbbı̇ geçmiş ve tedavı̇ bilgileri 
 hasta tarafından bildirilen sonuç ölçümleri (örneğin, 

anketlere ve anketlere verilen yanıtlar)  
 Röntgenler, manyetik rezonans görüntüleme ve tıbbi 

taramalar 
 kullanıcı etkinliği 
 terapı̇ tamamlama ve kullanım detayları 
 tele-sağlık oturumlarından ses ve/veya video dahil olmak 

üzere Sağlık Hizmeti Sağlayıcınızla iletişimler;  
Ticari ve finansal bilgiler, örneğin 
 Satın alınan, edinilen veya değerlendirilen Ürün ve 

Hizmetler  
 talep dokümantasyonu  
 müşteri hizmetleri kayıtları 
 finansal işlem geçmişi 
 finansal hesap numarası 
 
Anonimleştirilmiş / Kimliksizleştirilmiş Veriler 
Anonimleştirilmiş veriler, kimliğinizin tespit edilemeyeceği 
şekilde bireysel kişisel özelliklerinizin kaldırıldığı verilerdir 
ve bilgiler artık veri koruma yasaları kapsamında Kişisel 
Veri olarak kabul edilmez*** 

diğer amaçlar 
için* 



 

Sağlık Hizmeti Sağlayıcıları 
 
Zimmer Biomet'in çevrimiçi portallerinin kullanımı da dahil olmak üzere, mevcut veya olası bir Zimmer Biomet müşterisi olan bir Sağlık Hizmeti Sağlayıcısı 
olduğunuzda, Zimmer Biomet Ürün ve Hizmetlerini kullandığınızda veya Zimmer Biomet Ürün ve Hizmetleri ile hasta tedavi ettiğinizde Kişisel Verilerinizi 
işleyebiliriz. 

Aşağıdaki türlerde Kişisel Veri işleriz: 
Kişisel Verileri 
aşağıdakilerden 
elde ederiz: 

Kişisel Verileri 
aşağıdaki amaçlar için 
işleriz: 

Kişisel Verileri 
aşağıdaki yasal 
gerekçelere dayalı 
olarak işleriz: 

Kişisel Verileri aşağıdaki 
kişilerle paylaşabiliriz: 

Kimlik ve iletişim bilgileri, örneğin: 
 ad ve soyad 
 e-posta adresi 
 posta adresi 
 telefon numarası 
 
Diğer kişisel bilgiler, örneğin: 
 yaş 
 cinsiyet 
 medeni durum 
 engellilik 
 doğum tarihi 
 
Teknik Bilgiler, örneğin: 
 İnternet Protokolü (IP) adresleri 
 tarayıcı türü ve tarayıcı dili 
 cihaz tipi 
 cihazınızla ilişkili reklam kimlikleri (Apple'ın Reklam 

Tanımlayıcısı (IDFA) veya Android'in Reklam Kimliği 
(AAID) gibi) 

 Ürün ve Hizmetlerimizi kullandığınız tarih ve saat 
 Ürün ve Hizmetlerimize gelmeden önce ve ayrıldıktan 

sonra ziyaret edilen Tekdüzen Kaynak Konum 

 doğrudan 
 cihazlarınız 
 ı̇ş ortaklarımız 
 işvereniniz veya 

müdürünüz 
 hastalarınız 
 Diğer Sağlık 

Hizmeti 
Sağlayıcıları 

 size Ürün ve 
Hizmetlerimizi 
sunmak için 

 sizinle iletişim 
kurmak için 

 sizi tanımlamak ve 
kimliğinizi 
doğrulamak için 

 güvenlik olaylarını 
tespit etmek için 

 kötü niyetli veya 
yasa dışı faaliyetlere 
karşı korumak için 

 Ürün ve 
Hizmetlerimizin 
uygun şekilde 
kullanılmasını 
sağlamak için 

 Ürünlerimizi ve 
Hizmetlerimizi 
geliştirmek için 

 kısa süreli, geçici 
kullanım için 

 idari amaçlar için 

 tıbbi teşhis ve 
sağlık ve tedavi 
sağlanması 
amacıyla 

 bilimsel veya 
tarihi araştırma 
veya istatistiksel 
amaçlar için 

 sağlık hizmetleri 
ve tıbbi 
cihazlarda 
yüksek kalite ve 
güvenlik 
standartları 
sağlamak için 

 meşru 
menfaatlerimizin 
amaçları 
doğrultusunda 

 yasal bir 
yükümlülüğe 
uymak için 

 Zimmer Biomet, 
iştiraklerimiz, bağlı 
ortaklıklarımız ve ilgili 
şirketlerimiz 

 diğer Sağlık Hizmeti 
Sağlayıcıları 

 hastalarınız 
 Ürün veya Hizmetlerin 

sağlanmasında bize 
yardımcı olan veya 
pazarlama veya 
yönetimimizi 
geliştirmemize 
yardımcı olan 
ortaklar** 



 

Belirleyicileri veya URL'ler (diğer bir ifade ile, web sitesi 
adresleri) 

 Ürün ve Hizmetlerimiz ve yönlendiren web siteleri veya 
uygulamalar üzerindeki faaliyetler 

 çerezlerden veya diğer benzer teknolojilerden toplanan 
veriler** 

 coğrafi konum bilgileri 
 
Ticari ve finansal bilgiler, örneğin 
 Satın alınan, edinilen veya düşünülen Ürün ve Hizmetler  
 talep dokümantasyonu 
 müşteri hizmetleri kayıtları 
 finansal işlem geçmişi 
 finansal hesap numarası 
 
Mesleki ve eğitim bilgileri, örneğin: 
 iş unvanı veya pozisyon 
 işveren 
 Ulusal Sağlayıcı Tanımlayıcı numarası 
 eyalet tıbbi lisans numarası 
 iş becerileri 
 istihdam geçmişi 
 yüksek lisans derecelerı̇ 
 sertifikalar 
 uzmanlık eğitimi 
 anketlere ve soru formlarına verilen yanıtlar 
 eğitim ve öğretim etkinliklerimiz için kayıt geçmişi  
 
Anonimleştirilmiş / Kimliksizleştirilmiş Veriler 
Anonimleştirilmiş veriler, kimliğinizin tespit edilemeyeceği 
şekilde bireysel kişisel özelliklerinizin kaldırıldığı verilerdir 
ve bilgiler artık veri koruma yasaları kapsamında Kişisel 
Veri olarak kabul edilmez*** 

 kalite güvencesi için 
 pazarlama, dahili 

araştırma ve 
geliştirme için 

 kalite güvencesi için 
 içeriği sizin için 

özelleştirmek için 

 bir sözleşmenin 
hazırlanması 
veya ifası için 

 hayati çıkarları 
korumak için 

 onay talep 
ettiğimiz ve 
aldığımız 
durumlarda ve 
yasaların 
gerektirdiği veya 
izin verdiği 
diğer amaçlar 
için* 



 

İstihdam ve Çıraklık Adayları 
 
Zimmer Biomet'te istihdam veya çıraklık için başvurduğunuzda veya aday olduğunuzda Kişisel Verilerinizi işleyebiliriz. 

Aşağıdaki türlerde Kişisel Veri işleriz: 
Kişisel Verileri 
aşağıdakilerden 
elde ederiz: 

Kişisel Verileri 
aşağıdaki amaçlar için 
işleriz: 

Kişisel Verileri 
aşağıdaki yasal 
gerekçelere dayalı 
olarak işleriz: 

Kişisel Verileri aşağıdaki 
kişilerle paylaşabiliriz: 

Kimlik ve iletişim bilgileri, örneğin: 

 ad ve soyad 
 e-posta adresi 
 posta adresi 
 telefon numarası 
Diğer kişisel bilgiler, örneğin: 
 yaş 
 cinsiyet 
 medeni durum 
 engellilik 
 doğum tarihi 
Teknik Bilgiler, örneğin: 
 İnternet Protokolü (IP) adresleri 
 tarayıcı türü ve tarayıcı dili 
 cihaz tipi 
 cihazınızla ilişkili reklam kimlikleri (Apple'ın Reklam 

Tanımlayıcısı (IDFA) veya Android'in Reklam Kimliği 
(AAID) gibi) 

 Ürün ve Hizmetlerimizi kullandığınız tarih ve saat 
 Ürün ve Hizmetlerimize gelmeden önce ve ayrıldıktan 

sonra ziyaret edilen Tekdüzen Kaynak Konum 
Belirleyicileri veya URL'ler (yani web sitesi adresleri) 

 Ürünlerimiz ve Hizmetlerimiz ve yönlendiren web siteleri 
veya uygulamalar üzerindeki faaliyetler 

 doğrudan 
 işvereniniz veya 

müdürünüz 
 cihazlarınız 
 ı̇ş ortaklarımız 

 sizinle iletişim 
kurmak için 

 sizi tanımlamak ve 
kimliğinizi 
doğrulamak için 

 güvenlik olaylarını 
tespit etmek için 

 kötü niyetli veya 
yasa dışı faaliyetlere 
karşı korumak için 

 kısa süreli, geçici 
kullanım için 

 idari amaçlar için 
 pazarlama, dahili 

araştırma ve 
geliştirme için 

 meşru 
menfaatlerimizin 
amaçları 
doğrultusunda 

 bir sözleşmenin 
hazırlanması 
veya ifası için 

 yasal bir 
yükümlülüğe 
uymak için 

 onay talep 
ettiğimiz ve 
aldığımız 
durumlarda ve 
yasaların 
gerektirdiği veya 
izin verdiği 
diğer amaçlar 
için* 

 Zimmer Biomet, 
iştiraklerimiz, bağlı 
ortaklıklarımız ve ilgili 
şirketlerimiz 

 Ürün veya Hizmetlerin 
sağlanmasında bize 
yardımcı olan veya 
pazarlama veya 
yönetimimizi 
geliştirmemize 
yardımcı olan 
ortaklar** 



 

 çerezlerden veya diğer benzer teknolojilerden toplanan 
veriler** 

 coğrafi konum bilgileri 
 

Mesleki ve eğitim bilgileri, örneğin: 
 iş unvanı veya pozisyon 
 işveren 
 iş becerileri 
 istihdam geçmişi 
 yüksek lisans derecelerı̇ 
 sertifikalar 
 uzmanlık eğitimi 
 anketlere ve soru formlarına verilen yanıtlar 
 
Anonimleştirilmiş / Kimliksizleştirilmiş Veriler 
Anonimleştirilmiş veriler, kimliğinizin tespit edilemeyeceği 
şekilde bireysel kişisel özelliklerinizin kaldırıldığı verilerdir 
ve bilgiler artık veri koruma yasaları kapsamında Kişisel 
Veri olarak kabul edilmez*** 

İş Ortakları ve İş Ortaklarının Çalışanları, Temsilcileri ve Yüklenicileri 
 
Satıcı, tedarikçi, distribütör, perakendeci veya hizmet sağlayıcı gibi bir iş ortağı olarak hareket ettiğinizde Kişisel Verilerinizi işleyebiliriz. 

Aşağıdaki türlerde Kişisel Veri işleriz: 
Kişisel Verileri 
aşağıdakilerden 
elde ederiz: 

Kişisel Verileri 
aşağıdaki amaçlar için 
işleriz: 

Kişisel Verileri 
aşağıdaki yasal 
gerekçelere dayalı 
olarak işleriz: 

Kişisel Verileri aşağıdaki 
kişilerle paylaşabiliriz: 



 

Kimlik ve iletişim bilgileri, örneğin: 

 ad ve soyad 
 e-posta adresi 
 posta adresi 
 telefon numarası 
 
Diğer kişisel bilgiler, örneğin: 
 yaş 
 cinsiyet 
 medeni durum 
 engellilik 
 doğum tarihi 
 
Teknik bilgiler, örneğin: 
 İnternet Protokolü (IP) adresleri 
 tarayıcı türü ve tarayıcı dili 
 cihaz tipi 
 cihazınızla ilişkili reklam kimlikleri (Apple'ın Reklam 

Tanımlayıcısı (IDFA) veya Android'in Reklam Kimliği 
(AAID) gibi) 

 Ürün ve Hizmetlerimizi kullandığınız tarih ve saat 
 Ürün ve Hizmetlerimize gelmeden önce ve ayrıldıktan 

sonra ziyaret edilen Tekdüzen Kaynak Konum 
Belirleyicileri veya URL'ler (yani web sitesi adresleri) 

 Ürünlerimiz ve Hizmetlerimiz ve yönlendiren web siteleri 
veya uygulamalar üzerindeki faaliyetler 

 çerezlerden veya diğer benzer teknolojilerden toplanan 
veriler** 

 coğrafi konum bilgileri 
 
Ticari ve finansal bilgiler, örneğin 
 Satın alınan, edinilen veya düşünülen Ürün ve Hizmetler  
 talep dokümantasyonu 

 doğrudan 
 ı̇ş ortaklarımız 
 işvereniniz veya 

müdürünüz 
 cihazlarınız 

 sizinle iletişim 
kurmak için 

 sizi tanımlamak ve 
kimliğinizi 
doğrulamak için 

 güvenlik olaylarını 
tespit etmek için 

 kötü niyetli veya 
yasa dışı faaliyetlere 
karşı korumak için 

 kısa süreli, geçici 
kullanım için 

 idari amaçlar için 
 pazarlama, dahili 

araştırma ve 
geliştirme için 

 size Ürün ve 
Hizmetlerimizi 
sunmak için 

 sizinle iletişim 
kurmak için 

 sizi tanımlamak ve 
kimliğinizi 
doğrulamak için 

 meşru 
menfaatlerimizin 
amaçları 
doğrultusunda 

 tıbbi teşhis ve 
sağlık ve tedavi 
sağlanması için 

 kamu yararına 
 yasal bir 

yükümlülüğe 
uymak için 

 bir sözleşmenin 
hazırlanması 
veya ifası için 

 hayati çıkarları 
korumak için 

 sağlık hizmetleri 
ve tıbbi 
cihazlarda 
yüksek kalite ve 
güvenlik 
standartları 
sağlamak için 

 onay talep 
ettiğimiz ve 
aldığımız 
durumlarda ve 
yasaların 
gerektirdiği veya 
izin verdiği 
diğer amaçlar 
için* 

 Zimmer Biomet, 
iştiraklerimiz, bağlı 
ortaklıklarımız ve ilgili 
şirketlerimiz 

 Sağlık Hizmeti 
Sağlayıcıları 

 hastalar 
 Ürün veya Hizmetlerin 

sağlanmasında bize 
yardımcı olan veya 
pazarlama veya 
yönetimimizi 
geliştirmemize 
yardımcı olan 
ortaklar** 



 

 müşteri hizmetleri kayıtları 
 finansal işlem geçmişi 
 finansal hesap numarası 
 
Anonimleştirilmiş / Kimliksizleştirilmiş Veriler 
Anonimleştirilmiş veriler, kimliğinizin tespit edilemeyeceği 
şekilde bireysel kişisel özelliklerinizin kaldırıldığı verilerdir 
ve bilgiler artık veri koruma yasaları kapsamında Kişisel 
Veri olarak kabul edilmez*** 

Zimmer Biomet Etkinliklerine Katılanlar ve Katılımcılar 
 
Kişisel Verilerinizi, sponsor olduğumuz veya düzenlediğimiz mesleki ve eğitim etkinliklerine katıldığınızda veya bunlara iştirak ettiğinizde işleyebiliriz. 

Aşağıdaki türlerde Kişisel Verileri işleriz: 
Kişisel Verileri 
aşağıdakilerden 
elde ederiz: 

Kişisel Verileri 
aşağıdaki amaçlar için 
işleriz: 

Kişisel Verileri 
aşağıdaki yasal 
gerekçelere dayalı 
olarak işleriz: 

Kişisel Verileri aşağıdaki 
kişilerle paylaşabiliriz: 

Kimlik ve iletişim bilgileri, örneğin: 

 ad ve soyad 
 e-posta adresi 
 posta adresi 
 telefon numarası 
 
Diğer kişisel bilgiler, örneğin: 
 yaş 
 cinsiyet 
 medeni durum 
 engellilik 
 doğum tarihi 
 
Teknik bilgiler, örneğin: 

 doğrudan 
 işvereniniz veya 

müdürünüz 
 cihazlarınız 
 ı̇ş ortaklarımız 

 sizinle iletişim 
kurmak için 

 sizi tanımlamak ve 
kimliğinizi 
doğrulamak için 

 güvenlik olaylarını 
tespit etmek için 

 kötü niyetli veya 
yasa dışı faaliyetlere 
karşı korumak için 

 kısa süreli, geçici 
kullanım için 

 idari amaçlar için 

 meşru 
menfaatlerimizin 
amaçları 
doğrultusunda 

 bir sözleşmenin 
hazırlanması 
veya ifası için 

 yasal bir 
yükümlülüğe 
uymak için 

 onay talep 
ettiğimiz ve 
aldığımız 
durumlarda ve 
yasaların 

 Zimmer Biomet, 
iştiraklerimiz, bağlı 
ortaklıklarımız ve ilgili 
şirketlerimiz 

 diğer etkinlik 
katılımcıları ve 
iştirakçileri 

 Ürün veya Hizmetlerin 
sağlanmasında bize 
yardımcı olan veya 
pazarlama veya 
yönetimimizi 
geliştirmemize 
yardımcı olan 
ortaklar** 



 

 İnternet Protokolü (IP) adresleri 
 tarayıcı türü ve tarayıcı dili 
 cihaz tipi 
 cihazınızla ilişkili reklam kimlikleri (Apple'ın Reklam 

Tanımlayıcısı (IDFA) veya Android'in Reklam Kimliği 
(AAID) gibi) 

 Ürün ve Hizmetlerimizi kullandığınız tarih ve saat 
 Ürün ve Hizmetlerimize gelmeden önce ve ayrıldıktan 

sonra ziyaret edilen Tekdüzen Kaynak Konum 
Belirleyicileri veya URL'ler (yani web sitesi adresleri) 

 Ürün ve Hizmetlerimiz ve yönlendiren web siteleri veya 
uygulamalar üzerindeki faaliyetler 

 çerezlerden veya diğer benzer teknolojilerden toplanan 
veriler** 

 coğrafi konum bilgileri 
 
Mesleki ve eğitim bilgileri, örneğin: 
 iş unvanı veya pozisyon 
 işveren 
 iş becerileri 
 istihdam geçmişi 
 yüksek lisans derecelerı̇ 
 sertifikalar 
 uzmanlık eğitimi 
 anketlere ve soru formlarına verilen yanıtlar 
 
Görsel bilgiler, örneğin: 
 hareketsiz görüntüler 
 video (CCTV aracılığıyla dahil) 
 
Anonimleştirilmiş / Kimliksizleştirilmiş Veriler 
Anonimleştirilmiş veriler, kimliğinizin tespit edilemeyeceği 
şekilde bireysel kişisel özelliklerinizin kaldırıldığı verilerdir 

 pazarlama, dahili 
araştırma ve 
geliştirme için 

gerektirdiği veya 
izin verdiği 
diğer amaçlar 
için* 



 

ve bilgiler artık veri koruma yasaları kapsamında Kişisel 
Veri olarak kabul edilmez*** 

 
*Zimmer Biomet'in Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Yönetmeliği ("GDPR") kapsamında dayandığı yasal dayanaklar, Kişisel Verilerin türüne 
bağlı olarak 6. ve 9. maddelerde sayılanları içerir. 

**Sınırlı durumlarda, alıcılar şunları içerebilir: (1) bir satış, devir veya temlik durumunda, alıcı, devralan veya devredilen; ve,  

(2) bu Bildirim tarafından izin verildiğinde veya yasalarca gerekli görüldüğünde devlet yetkilileri, kolluk kuvvetleri veya diğerleri. 

 

***Bu, Amerika Birleşik Devletleri'nde Sağlık Sigortası Taşınabilirlik ve Sorumluluk Yasası (HIPAA), 45 CFR § 164.514(b)(2) kapsamında bu 
tür verilerin kimliksizleştirilmiş olarak kabul edilmesi için gerekli olan korumalı sağlık bilgilerinden tanımlayıcıların kaldırılmasını içerir. 

Çerezler ve Benzer Araçlar 

Zimmer Biomet web sitelerini veya uygulamalarını ziyaret ettiğinizde, kullanıcılara daha iyi hizmet vermemize ve Ürünlerin veya Hizmetlerin 
içeriğini veya işlevlerini değerlendirmemize ve geliştirmemize yardımcı olmak için "çerezler", web işaretçileri ve diğer teknolojileri kullanabiliriz. 
Çerez, bir web sitesinden veya uygulamadan gönderilen ve kullanıcı web sitesinde gezinirken veya uygulamayı kullanırken kullanıcının cihazında 
saklanan küçük bir veri parçasıdır (benzersiz bir sayısal kod). Çerezler, Ürün veya Hizmet kullanımınızın daha verimli ve keyifli olması için önceki 
faaliyetlerinizi tanımlamak, tercihlerinizi hatırlamak (dil seçimleri gibi) ve kimliğinizi doğrulamak gibi birçok farklı iş yapar. 

Çerezler için yaygın kullanımlar şunlardır:  

 Kullanıcıların tekrar tekrar bir kullanıcı adı ve şifre göndermek zorunda kalmalarını önlemek için bir Ürün veya Hizmette oturum açan 
kullanıcıları tanımlamak; 

 Kullanıcıların görmek istedikleri içerik ve görüntülemek istedikleri formatla ilgili tercihlerini takip etmek, böylece tercihlerini yeniden 
göndermelerine gerek kalmaması; 



 

 Kullanıcıların site içeriği ve navigasyonda iyileştirme yapılmasını hangi sayfalar için talep ettiğini takip etmek; 
 Ürünlerin veya Hizmetlerin nasıl kullanıldığına ilişkin analizler yapmak; ve 
 kullanıcıların web sitesini veya uygulamayı kullanırken zaman içinde ve farklı web siteleri veya uygulamalar arasındaki faaliyetleri 

hakkında bilgi toplamak. 

Web işaretçileri (internet etiketleri, piksel etiketleri ve açık GIF'ler olarak da bilinir), web sitelerimize veya diğer Ürün ve Hizmetlerimize 
yerleştirilebilen ve kullanım hakkında bilgi edinmemizi sağlayan küçük kod parçalarıdır. Web işaretçileri sizi bir birey olarak tanımlayamaz ve 
ziyaretçilere içerik göstermeye yardımcı olmak ve web trafiği ve eğilimlerle ilgili istatistikler oluşturmak için kullanılır. 

Gerekli olmayan çerezlerin ve ilgili teknolojilerin kullanımından vazgeçmek veya izninizi geri çekmek isterseniz, web tarayıcınızı Zimmer Biomet 
web sitelerinin yanı sıra ziyaret edebileceğiniz diğer web sitelerinin çerez kullanımını engelleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz (bunun nasıl 
yapılacağı hakkında daha fazla bilgi için www.aboutcookies.org adresine bakınız). Bunu yaparsanız, Zimmer Biomet Ürün ve Hizmetlerini 
kullanmaya devam edebilirsiniz, ancak Ürün ve Hizmetlerin bazı bölümlerinin düzgün çalışmaması veya daha yavaş çalışması söz konusu olabilir. 
Ayrıca, bu Ürün veya Hizmetin altındaki "Tercihler" düğmesine tıklayarak, gerekli olmayan çerezlerin ve ilgili teknolojilerin kullanımını devre 
dışı bırakabilir / onayınızı geri çekebilirsiniz. Yasaların yasakladığı durumlar dışında, Ürünlerimizi ve Hizmetlerimizi kullanarak ve çerezleri devre 
dışı bırakmayarak, bunların kullanımına izin vermiş olursunuz. 

Çerezleri, web işaretçilerini ve benzer teknolojileri kullanımımız hakkında daha fazla bilgi için lütfen Zimmer Biomet Çerez Bildirimi'ne bakınız. 

Çocuk Bilgileri 

Zimmer Biomet, 16 yaşından küçüklerin Kişisel Verilerini, söz konusu reşit olmayan kişinin ebeveynlerinin veya yasal vasilerinin izni olmaksızın 
bilerek toplamaz, muhafaza etmez, ifşa etmez veya başka bir şekilde işlemez. 

Verilerin Birleştirilmesi 

Kişisel Veri olsun ya da olmasın, topladığımız bilgileri Sağlık Hizmeti Sağlayıcıları da dahil olmak üzere üçüncü taraflardan elde edebileceğimiz 
Kişisel Verilerle birleştirebiliriz. 

Web Sitelerimizin İnteraktif Özellikleri 



 

Ürünlerimizde veya Hizmetlerimizde haber akışları, bloglar, mesaj panoları veya benzer araçlar ("Etkileşimli Özellikler") gibi herkese açık veya 
grup forumları sunduğumuz durumlarda, yaptığınız gönderiler veya yorumlar herkese açık olabilir ve başkaları tarafından görüntülenebilir. Kişisel 
Veriler de dahil olmak üzere kendiniz hakkında bilgi göndermeden önce dikkatli olmalısınız. Ürünler ve Hizmetler üzerinden İnteraktif Özelliklere 
gönderdiğiniz içerik üzerinde hiçbir gizlilik veya mahremiyet güvencesine sahip olmadığınızı kabul etmekte ve anlamaktasınız. Yürürlükteki 
yasaların gerektirdiği durumlar haricinde, Ürün ve Hizmetlerimizde yayınladığınız Kişisel Verileri kaldırma yükümlülüğümüz yoktur ve Kişisel 
Verileri riski size ait olmak üzere açıklarsınız. 

Diğer Web Sitelerine Bağlantılar 

Ürünlerimiz veya Hizmetlerimiz, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya web siteleri ve uygulamaları gibi Zimmer Biomet'e ait olmayan veya 
Zimmer Biomet tarafından işletilmeyen başka web sitelerine, uygulamalara, ürünlere veya hizmetlere bağlantılar içerebilir. Üçüncü taraf web 
siteleri, uygulamaları, ürünleri ve hizmetlerinin gizlilik politikalarını, bildirimlerini veya uygulamalarını kontrol edemeyeceğimiz ve bunlardan 
sorumlu olmadığımız için, diğer web sitelerinin, ürünlerin ve hizmetlerin gizlilik politikalarını ve uygulamalarını dikkatle incelemelisiniz. 

Koruma Bilgileri 

Zimmer Biomet, yürürlükteki yasalar ve gereklilikler ile tutarlı olarak, Kişisel Verileri kayıp, kötüye kullanım, değişiklik, hırsızlık, yetkisiz erişim 
ve yetkisiz ifşaya karşı korumak için yasal yükümlülükler ve sektör uygulamalarıyla tutarlı fiziksel, teknik ve idari önlemler almıştır. Yeni güvenlik 
tehditlerinden kaynaklanan riskleri en aza indirmeye yardımcı olmak için bu önlemleri değerlendiriyor olmamıza karşın tüm web siteleri, 
uygulamalar, ürünler ve hizmetlerde olduğu gibi, Ürünlerimiz ve Hizmetlerimiz aracılığıyla toplanan veriler için güvenliği maalesef garanti 
edemiyoruz. 

Kişisel Bilgilerinize İlişkin Haklarınız 

Yargı alanınızın veri koruma yasası kapsamında, Kişisel Verilerinizin bir kısmı veya tamamı ile ilgili olarak aşağıdaki hakları kullanabilirsiniz:  
 Kişisel Verilerinize erişim talep etme (GDPR Madde 15 kapsamında olanlar dahil); 
 Kişisel Verilerinizi düzeltmemizi veya silmemizi talep etme (GDPR Madde 16 ve 17 kapsamında olanlar dahil); 
 Kişisel Verilerinizin işlenmesini kısıtlamamızı veya engellememizi talep etme (GDPR Madde 18, 21 ve 22 dahil); 
 Kişisel Verilerinizi doğrudan bir başkasına sağlama, diğer bir ifade ile, veri taşınabilirliği hakkı (GDPR Madde 20 kapsamında olanlar 

dahil); ve 
 daha önce izninizi almış olduğumuz hallerde, işleme iznini geri çekme (GDPR Madde 21 kapsamında olanlar dahil). 



 

Zimmer Biomet, haklarınızı kullandığınız için size karşı ayrımcılık yapmayacaktır.   

Bu hakları kullanmak için lütfen Gizlilik Talep Formunu kullanarak bir talep gönderin, privacy.nam@zimmerbiomet.com adresine yazın veya 
yalnızca ABD için 1-844-922-2721 numaralı telefondan bizi arayın. Alternatif olarak, ikamet ettiğiniz ülke için ilgili iletişim bilgilerini bu 
Bildirimin Ek 1'inde bulabilirsiniz.  

Talebinizi yerine getirmek için sizden veya yetkili temsilcinizden ek bilgi isteyebileceğimizi ve kimliğinizi veya durumunuzu doğrulayamazsak 
talebinizi reddedebileceğimizi lütfen unutmayın.   

Kişisel Verilerinizin nasıl kullanıldığı konusunda endişeleriniz varsa, lütfen bize e-posta gönderin veya bizimle iletişime geçin. Ayrıca bize karşı 
bir şikayette bulunma hakkınız da olabilir. Bunu yapmak için yerel veri koruma yetkilinizle (ülkenizde varsa) iletişime geçin. 

Kişisel Verilerin Ulusal Sınırlar Dışına Aktarılması 

Topladığımız ve işlediğimiz Kişisel Verilerin, Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere, gizlilik yasalarının bulunduğunuz yerdeki yasalar 
kadar koruyucu olmayabileceği, sizin eyaletiniz, iliniz, ülkeniz veya diğer yargı alanları dışına aktarılabileceğini ve bu tür yerlerde muhafaza 
edilebileceğini lütfen unutmayın. Zimmer Biomet, Kişisel Verilerinizin aktarılabileceği ülkedeki standartlara bakılmaksızın Kişisel Verilerinizi 
korumak için yürürlükteki yasal gerekliliklere uygun olarak koruma önlemleri almıştır. Buna, hizmet sağlayıcılar gibi üçüncü taraflarla, veriler için 
bizim benimsediğimiz standartlara eşdeğer bir koruma düzeyi sağlayan standartları benimsemelerini gerektiren anlaşmaların yapılması da dahildir. 

Pazarlama ve Tanıtım E-postaları 

Herhangi bir pazarlama veya promosyon e-postası aboneliğinizi iptal edebilirsiniz. Bunun için lütfen websupport@zimmerbiomet.com 
adresinden bize e-posta gönderin veya pazarlama e-postalarımızda veya diğer iletişimlerimizde sunulan abonelikten çıkma mekanizmasını kullanın. 
İzninizi geri çekmeye karar verdiğinizde Ürünlerimizi veya Hizmetlerimizi zaten talep etmişseniz, tercihlerinizi güncellememiz ve talebinizi yerine 
getirmemizi sağlamamız için kısa bir süre geçebileceğini lütfen unutmayın. 
 
Kişisel Bilgilerinizin Ne Kadar Süre Saklanacağı 



 

Kişisel Verilerinizi sizinle, Sağlık Hizmeti Sağlayıcınızla veya hastanızla ilişkimiz devam ettiği sürece ve/veya size veya size hizmet veren 
müşterilere bir Ürün veya Hizmet sağladığımız sürece saklayacağız. Bu nedenle Kişisel Verileri meşru iş amaçları veya yasal ve düzenleyici 
amaçlar için makul olarak gerekli olduğu sürece saklayabiliriz. 

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Hastalara Özel Not 

ABD'li bir hastaysanız, bu Bildirimin, Sağlık Hizmeti Sağlayıcınızın topladığı sağlığınızla ilgili bireysel olarak tanımlanabilir bilgileri nasıl 
kullandığını ve ifşa ettiğini ve uyguladığı diğer gizlilik uygulamalarını açıklayan Sağlık Hizmeti Sağlayıcınızın HIPAA Gizlilik Uygulamaları 
Bildiriminden farklı olduğunu lütfen unutmayın. Zimmer Biomet, Sağlık Hizmeti Sağlayıcınız adına aldığı Kişisel Verileri, Sağlık Hizmeti 
Sağlayıcınızın HIPAA Gizlilik Uygulamaları Bildirimine uygun olarak toplar, kullanır ve ifşa eder. 

Bu Gizlilik Bildirimindeki Değişiklikler 

Bu gizlilik bildirimi, aşağıda belirtildiği gibi en son güncellendiği tarihten itibaren geçerlidir.  Bu Bildirimi zaman zaman bildirimde bulunmaksızın 
güncelleyebiliriz. Bu nedenle, bu Bildirimi periyodik olarak gözden geçirmelisiniz. Bizimle devam eden etkileşimleriniz ve/veya bu Bildirime tabi 
Ürün ve Hizmetlerimizi kullanmanız, bu Bildirimi kabul ettiğiniz anlamına gelir. 

Bize Ulaşın 

Bu Bildirime alternatif bir formatta nasıl erişebileceğiniz veya "Bilgilerin Korunması" bölümünde açıklanan güvenlik önlemleri hakkında daha 
fazla bilgi almak da dahil olmak üzere herhangi bir sorunuz varsa, lütfen privacy. nam@zimmerbiomet.com adresinden bize e-posta gönderin 
veya Zimmer Biomet, Attn: Global Privacy Officer, P.O. Box 708 1800, West Center Street, Warsaw, Indiana 46581-0708 adresine yazın. 

İkamet ettiğiniz ülkeye ilişkin daha fazla iletişim bilgisi için lütfen bu Bildirimin Ek 1'ine bakın.  

Güncellenmiştir:  Kasım 2022 

  



 

Ek 1 - Veri koruma sorularınız veya kişisel bilgilerinizle ilgili haklarınızı kullanmanız için veri sorumlularının listesi ve iletişim bilgileri* 

Ülke Unvan Adres E-posta  

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

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

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

Brezilya 
WM World Medical Importacao e 
Exportacao Ltda. 

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

Brezilya Zimmer Biomet Brasil Ltda. 

Rua Machado Bittencourt 361, 13º 
andar, Vila Clementino, CEP 
04044-001 São Paulo, Brezilya 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  

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

Çin 
Beijing Montagne Medical Device 
Co., Ltd. 

Building #1, No. 21 Boxing 6th 
Road, Beijing Economic-
Technological Development Area, 
Beijing, 100176, Çin Halk 
Cumhuriyeti privacy.apac@zimmerbiomet.com  

Çin 
Changzhou Biomet Medical Device 
Co. Ltd. 

No. 235 Chuangxin Road, EPZ 
Xinbei District, Changzhou, China 
P.C., 213031, Çin Halk 
Cumhuriyeti privacy.apac@zimmerbiomet.com  



 

Çin 
Shanghai Biomet Business 
Consulting Co., Ltd 

Unit 02-03, 42/F, No. 580, West 
Nanjing Road, Shanghai, Çin Halk 
Cumhuriyeti privacy.apac@zimmerbiomet.com  

Çin 
Zhejiang Biomet Medical Products 
Co. Ltd. 

980, Shenli Road, Jinhua City, 
Zhejiang Province 321016, Çin 
Halk Cumhuriyeti privacy.apac@zimmerbiomet.com  

Çin 
Zimmer (Shanghai) Medical 
International Trading Co. 

1/F, 129 North Fute Road, China 
(Shanghai) Pilot Free Trade Zone, 
200131, Çin Halk Cumhuriyeti privacy.apac@zimmerbiomet.com 

Çin 

Zimmer (Shanghai) Medical 
International Trading Co., Ltd 
Beijing Branch 

Unit 03-05, 12/F, Tower A, Borui 
Building, No. 26 North Road, East 
3rd Ring, Chao Yang District 
Beijing, Çin Halk Cumhuriyeti privacy.apac@zimmerbiomet.com  

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

Kosta Rika Zimmer Biomet Centroamérica SA 

Oficentro Ejecutivo La Sabana 
Torre 7, piso 3, San José, Kosta 
Rika privacy.nam@zimmerbiomet.com  

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

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

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

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

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

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

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



 

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

dpo.germany@zimmerbiomet.com 
 
 

Almanya 
Zimmer Biomet Deutschland 
GmbH 

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

 
 

Almanya 
Zimmer International Logistics 
GmbH 

Max-Immelmann-Allee 12, 79427 
Eschbach, Almanya 

dpo.germany@zimmerbiomet.com 
 
 

Yunanistan 

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

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

Hong Kong Zimmer Asia (HK) Limited 

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

Hindistan Zimmer India Pvt Ltd 

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

İrlanda 
Zimmer Orthopedics Manufacturing 
Ltd. 

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

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

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

Malezya 
Zimmer Medical (Malaysia) Sdn 
Bhd 

Menara Symphony, 01-18, 18th 
Floor, No 5 Jalan Prof. Khoo Kay 
Kim, Seksyen 13, 46200 Petaling privacy.apac@zimmerbiomet.com  



 

Jaya, Selangor Darul Ehsan, 
Malezya 

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

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

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

Periférico #4829, interior 403., 
Colonia Parque del Pedregal, 
Alcaldía de Tlalpan, Zip Code 
14010,  Mexico City, Meksika privacy.nam@zimmerbiomet.com  

Hollanda 
Biomet Global Supply Chain Center 
B.V. 

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

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

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

Yeni Zelanda 
Zimmer Biomet New Zealand 
Company 

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

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

Polonya Zimmer Biomet Polska sp. z o.o. 

Ul. Domaniewska 50 ( Tulipan 
Hause) 
02-672 Warszawa, Polonya privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Portekiz 
Zimmer Biomet Portugal 
Unipessoal, Lda 

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

Porto Riko 
Biomet Orthopedics Puerto Rico, 
Inc. 

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

Romanya Zimmer Biomet Romania S.R.L. 

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



 

Rusya Zimmer CIS Ltd. 
Usachev st., 29-9, Moscow 119048, 
Rusya Federasyonu  privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Suudi Arabistan Zimmer Biomet Asel AlArabia Ltd  

7007 King Fahd Branch Road - Ar 
Rahmaniyah Dist. Unit No 101 
Riyadh 12341 - 4409 Suudi 
Arabistan Krallığı privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Singapur Zimmer Pte Ltd 

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

Slovakya Zimmer Slovakia s.r.o. 
Mostová 2, 811 02 Bratislava, 
Slovak Cumhuriyeti privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Güney Afrika 
Zimmer Biomet South Africa (Pty) 
Ltd. 

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

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

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

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

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

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

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

İsviçre 
Zimmer Switzerland Manufacturing 
GmbH 

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

Tayvan Zimmer Biomet Taiwan Co. Ltd. 

7F, No. 35, Lane 11, Guangfu N. 
Road, Songshan Dist., Taipei City 
105, Taiwan, Çin Halk Cumhuriyeti privacy.apac@zimmerbiomet.com  



 

Tayland 
Zimmer Biomet  (Thailand) Co., 
Ltd. 

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

Türkiye 
Zimmer Tibbi Cihazlar Sanayi Ve 
Ticaret Anonim Şirketi 

Via Tower İs Merkezi, Yasam 
Caddesi, Nergis Sk. No: 7/40-41-
42-43 Kat: 18 Söğütözü, Ankara, 
Türkiye privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Birleşik Arap 
Emirlikleri Zimmer Gulf FZ-LLC. 

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

Birleşik Krallık Biomet UK Healthcare Ltd 

Waterton Industrial Estate, 
Bridgend, Mid Glamorgan, CF31 
3XA, Birleşik Krallık privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Birleşik Krallık Biomet UK Ltd 

Waterton Industrial Estate, 
Bridgend, Mid Glamorgan, CF31 
3XA, Birleşik Krallık privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Birleşik Krallık Zimmer Biomet UK Ltd. 

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

Birleşik Krallık Zimmer Trustees Limited 

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

Birleşik Devletler 
A&E Advanced Closure Systems, 
LLC 

5206 Asbury Road, Farmingdale, 
NJ 07727, Birleşik Devletler privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Birleşik Devletler 
A&E Medical Corp. 

5206 Asbury Road, Farmingdale, 
NJ 07727, Birleşik Devletler privacy.nam@zimmerbiomet.com  

Birleşik Devletler 
Alto Development Corp. 

5206 Asbury Road, Farmingdale, 
NJ 07727, Birleşik Devletler privacy.nam@zimmerbiomet.com  

Birleşik Devletler 
Biomet Biologics LLC 

56 East Bell Drive, Warsaw IN 
46582, Birleşik Devletler privacy.nam@zimmerbiomet.com  

Birleşik Devletler 
Biomet Fair Lawn LLC 

20-01 Pollitt Drive, Fair Lawn NJ 
07410, Birleşik Devletler privacy.nam@zimmerbiomet.com  



 

Birleşik Devletler 
Biomet Inc. 

56 East Bell Drive, Warsaw IN 
46582, Birleşik Devletler privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Birleşik Devletler 
Biomet International Inc. 

56 East Bell Drive, Warsaw IN 
46582, Birleşik Devletler privacy.nam@zimmerbiomet.com  

Birleşik Devletler Biomet International Orthopedics, 
LLC 

345 East Main Street, Warsaw, IN 
46580, Birleşik Devletler privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Birleşik Devletler 
Biomet Leasing Inc. 

56 East Bell Drive, Warsaw IN 
46582, Birleşik Devletler privacy.nam@zimmerbiomet.com  

Birleşik Devletler 
Biomet Manufacturing LLC 

56 East Bell Drive, Warsaw IN 
46582, Birleşik Devletler privacy.nam@zimmerbiomet.com  

Birleşik Devletler 
Biomet Microfixation LLC 

1520 Tradeport Drive, Jacksonville, 
FL 32218-2480, Birleşik Devletler privacy.nam@zimmerbiomet.com  

Birleşik Devletler 
Biomet Orthopedics LLC 

56 East Bell Drive, Warsaw, IN 
46582, Birleşik Devletler privacy.nam@zimmerbiomet.com  

Birleşik Devletler 
Biomet Sports Medicine LLC 

56 East Bell Drive, Warsaw IN 
46582, Birleşik Devletler privacy.nam@zimmerbiomet.com  

Birleşik Devletler 
Biomet Trauma LLC 

56 East Bell Drive, Warsaw IN 
46582, Birleşik Devletler privacy.nam@zimmerbiomet.com  

Birleşik Devletler 
Biomet US Reconstruction LLC 

56 East Bell Drive, Warsaw IN 
46582, Birleşik Devletler privacy.nam@zimmerbiomet.com  

Birleşik Devletler 

Cayenne Medical, Inc. 

16597 N. 2nd Street, #101, 
Scottsdale, AZ 85260, Birleşik 
Devletler privacy.nam@zimmerbiomet.com  

Birleşik Devletler 

CD Diagnostics, Inc. 

650 Naamans Road, Suite 100, 
Claymont, DE 19703, Birleşik 
Devletler privacy.nam@zimmerbiomet.com  

Birleşik Devletler 

CD Laboratories, Inc. 

650 Naamans Road, Suite 100, 
Claymont, DE 19703, Birleşik 
Devletler privacy.nam@zimmerbiomet.com  

Birleşik Devletler 
Citra Labs LLC 

55 Messino Drive, Braintree, MA 
02184-6783, Birleşik Devletler privacy.nam@zimmerbiomet.com  



 

Birleşik Devletler 
Dornoch Medical Systems, Inc. 

200 NW Parkway Drive, Riverside, 
MO 64150, Birleşik Devletler privacy.nam@zimmerbiomet.com  

Birleşik Devletler 

ETEX Corporation 

12th Floor, 675 Massachusetts 
Ave., Cambridge, MA 02139, 
Birleşik Devletler privacy.nam@zimmerbiomet.com  

Birleşik Devletler 
Interpore Cross International LLC 

181 Technology Drive, Irvine, CA 
92618, Birleşik Devletler privacy.nam@zimmerbiomet.com  

Birleşik Devletler 
Jase Medical, LLC 

3516 Commerce Drive, Warsaw, IN  
46580, Birleşik Devletler privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Birleşik Devletler 
LVB Acquisition Inc. 

345 East Main Street, Warsaw, IN 
46580, Birleşik Devletler privacy.nam@zimmerbiomet.com  

Birleşik Devletler 

Medical Compression Systems, Inc. 

Suite 102, 2352 Main Street, 
Concord, MA 01742, Birleşik 
Devletler privacy.nam@zimmerbiomet.com  

Birleşik Devletler 
Medtech Surgical, Inc. 

1520 Tradeport Drive, Jacksonville, 
FL 32218, Birleşik Devletler privacy.nam@zimmerbiomet.com  

Birleşik Devletler 
Orthopaedic Advantage LLC 

56 East Bell Drive, Warsaw, IN 
46582, Birleşik Devletler privacy.nam@zimmerbiomet.com  

Birleşik Devletler 

ReLign Corporation 

655 Campbell Technology 
Parkway, #275, Campbell, CA 
95008, Birleşik Devletler privacy.nam@zimmerbiomet.com  

Birleşik Devletler 
Synvasive Technology, Inc. 

345 East Main Street, Warsaw, IN 
46580, Birleşik Devletler privacy.nam@zimmerbiomet.com  

Birleşik Devletler 
ZB COOP LLC 

345 East Main Street, Warsaw, IN 
46580, Birleşik Devletler privacy.nam@zimmerbiomet.com  

Birleşik Devletler 
ZB EMEA US UK LLC 

345 East Main Street, Warsaw, IN 
46580, Birleşik Devletler privacy.nam@zimmerbiomet.com  

Birleşik Devletler 
ZB Manufacturing, LLC 

345 East Main Street, Warsaw, IN 
46580, Birleşik Devletler privacy.nam@zimmerbiomet.com  

Birleşik Devletler 
Zimmer Biomet Distribution LLC 

345 East Main Street, Warsaw, IN 
46580, Birleşik Devletler privacy.nam@zimmerbiomet.com  



 

Birleşik Devletler 
Zimmer Caribe, Inc. 

345 East Main Street, Warsaw, IN 
46580, Birleşik Devletler privacy.nam@zimmerbiomet.com  

Birleşik Devletler 
Zimmer CEP USA, Inc. 

345 East Main Street, Warsaw, IN 
46580, Birleşik Devletler privacy.nam@zimmerbiomet.com  

Birleşik Devletler 
Zimmer CV, Inc. 

345 East Main Street, Warsaw, IN 
46580, Birleşik Devletler privacy.nam@zimmerbiomet.com  

Birleşik Devletler 
Zimmer Knee Creations, Inc. 

345 East Main Street, Warsaw, IN 
46580, Birleşik Devletler privacy.nam@zimmerbiomet.com  

Birleşik Devletler 
Zimmer Orthobiologics, Inc. 

345 East Main Street, Warsaw, IN 
46580, Birleşik Devletler privacy.nam@zimmerbiomet.com  

Birleşik Devletler 
Zimmer Production, Inc. 

345 East Main Street, Warsaw, IN 
46580, Birleşik Devletler privacy.nam@zimmerbiomet.com  

Birleşik Devletler 

Zimmer Southeast Florida, LLC 

Suite 206, 3500 Beachwood Ct, 
Jacksonville, FL 32224, Birleşik 
Devletler privacy.nam@zimmerbiomet.com  

Birleşik Devletler 
Zimmer Spine Next, Inc. 

345 East Main Street, Warsaw, IN 
46580, Birleşik Devletler privacy.nam@zimmerbiomet.com  

Birleşik Devletler 
Zimmer Surgical, Inc. 

200 West Ohio Avenue, Dover, OH 
44622, Birleşik Devletler privacy.nam@zimmerbiomet.com  

Birleşik Devletler Zimmer Trabecular Metal 
Technology, Inc. 

10 Pomeroy Road, Parsippany, NJ 
07054, Birleşik Devletler privacy.nam@zimmerbiomet.com  

Birleşik Devletler 
Zimmer US, Inc. 

345 East Main Street, Warsaw, IN 
46580, Birleşik Devletler privacy.nam@zimmerbiomet.com  

Birleşik Devletler 
Zimmer, Inc. 

345 East Main Street, Warsaw, IN 
46580, Birleşik Devletler privacy.nam@zimmerbiomet.com  

 
*Japonya için bu Ek 1 aynı zamanda ortak kullanıcıların listesi olarak kabul edilir. 


