
Vítejte na 

Společnost Zimmer Biomet si váží vašeho soukromí a ochrany vašich osobních údajů. Toto Oznámení o ochraně osobních údajů společnosti 
Zimmer Biomet (dále jen "Oznámení") vysvětluje, jakým způsobem shromažďujeme, používáme, sdílíme, předáváme a zpracováváme informace, 
které od vás nebo o vás shromáždila jakákoli dceřiná nebo přidružená společnost společnosti Zimmer Biomet Holdings, Inc. (souhrnně "Zimmer 
Biomet", "my", "naše" nebo "nás"). 

Oblast působnosti 

Toto oznámení popisuje typy osobních údajů, které může společnost Zimmer Biomet shromažďovat nebo zpracovávat, způsob, jakým můžeme 
tyto osobní údaje používat a zveřejňovat, a způsob, jakým můžete uplatnit případná práva týkající se zpracování vašich osobních údajů. Toto 
oznámení se vztahuje na Osobní údaje, které shromažďujeme nebo zpracováváme online (prostřednictvím webových stránek, aplikací a jinak), 
když poskytujeme produkty nebo služby vám, vašemu lékaři, nemocnici, léčebnému nebo skenovacímu zařízení nebo jinému poskytovateli 
zdravotní péče (dále společně jen "poskytovatel zdravotní péče", což se týká jak instituce poskytovatele zdravotní péče, organizaci nebo společnost, 
tak i na osoby zaměstnané v takové organizaci nebo pracující pro takovou organizaci nebo s ní) nebo na vaše pacienty a v dalších situacích, kdy s 
námi komunikujete, včetně všech míst, kde je toto oznámení zveřejněno nebo na ně odkazováno (produkty, služby, webové stránky a další systémy 
budou v tomto oznámení označovány jako "produkty a služby"). Toto oznámení se vztahuje také na osobní údaje, které jsou shromažďovány nebo 
zpracovávány při osobní, telefonické nebo poštovní interakci s námi. 

Společnost Zimmer Biomet může mít další jedinečná oznámení o ochraně osobních údajů, která se vztahují na určité specifické situace, například 
oznámení o ochraně osobních údajů pro konkrétní výrobky a služby za různých specifických okolností. Pokud vám bylo poskytnuto jiné oznámení 
o ochraně osobních údajů nebo zásady a tyto zásady nebo oznámení se na vás vztahují, budou se naše interakce s vámi řídit těmito zásadami nebo 
oznámeními, nikoli těmito. 

Pokud poskytnete osobní údaje někoho jiného než sebe, vezměte prosím na vědomí, že před poskytnutím těchto údajů společnosti Zimmer Biomet 
jste odpovědní za dodržení všech platných zákonů o ochraně soukromí a osobních údajů (včetně získání souhlasu, pokud je to nutné a vyžadováno). 

Pečlivě si přečtěte toto oznámení. V rozsahu povoleném platnými právními předpisy souhlasíte s tímto oznámením tím, že nám poskytnete své 
osobní údaje nebo s námi jinak komunikujete. 



Dceřiná nebo přidružená společnost společnosti Zimmer Biomet, s níž vy, váš poskytovatel zdravotní péče nebo váš pacient komunikujete nebo 
která vlastní a provozuje výrobek nebo službu, je případně subjektem odpovědným za shromažďování a používání vašich osobních údajů (v 
některých jurisdikcích známý jako správce údajů). Seznam správců údajů a kontaktní údaje naleznete v příloze 1 tohoto oznámení. 

Sběr informací 
 
Osobní údaje 

"Osobní údaje" jsou veškeré informace, které lze použít k identifikaci jednotlivce nebo které můžeme přímo spojit s jednotlivcem, například jméno, 
adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo kreditní karty nebo informace o zdravotním stavu či léčbě. Osobní údaje v některých jurisdikcích 
mohou zahrnovat informace, které nepřímo identifikují osobu - například jedinečné číslo přidělené pacientovi poskytovatelem zdravotní péče, a 
to i bez dalších identifikačních údajů. Vezměte prosím na vědomí, že v případě pacientů, jak je popsáno níže, o vás často získáváme informace od 
vašeho Poskytovatele zdravotní péče. 

Některé příklady případů, kdy shromažďujeme osobní údaje , zahrnují, pokud: 

 zaregistrovat si účet pro některý z našich produktů nebo služeb; 
 přihlásit se k odběru newsletterů nebo jiných informačních či marketingových materiálů; 
 účastnit se našich akcí, konferencí nebo školení, včetně školení o operacích a předvádění výrobků a služeb; 
 položte nám otázku a kontaktujte nás; 
 požádat o zaměstnání u nás; 
 s námi komunikujete jako zákazník, dodavatel, obchodní partner nebo zaměstnanec či zástupce těchto subjektů, včetně případů, kdy nám 

poskytnete informace o svých zákaznících nebo pacientech; 
 odpovídat na naše průzkumy nebo dotazníky; 
 podat stížnost na nás nebo na naše zákazníky; nebo 
 nakupovat, používat nebo přijímat naše produkty nebo služby. 

Veškeré osobní údaje, které shromáždíme, budeme zpracovávat v souladu s platnými právními předpisy a jak je vysvětleno v tomto oznámení 
(pokud se, jak je vysvětleno výše, neřídí některou z našich dalších zásad nebo oznámení). Pokud nám za určitých okolností nechcete poskytnout 
své údaje, mohou být pro vás některé produkty a služby nedostupné. 



Níže je uveden přehled toho, jak můžeme shromažďovat, zpracovávat a používat osobní údaje, a možných příjemců vašich osobních údajů, a to 
nyní i za posledních dvanáct měsíců. Některé jurisdikce vyžadují, abychom uvedli právní základ pro zpracování vašich Osobních údajů, který je 
uveden níže, ale upozorňujeme, že ne všechny jurisdikce mohou uznávat všechny právní základy. 

Uživatelé online služeb a návštěvníci našich webových stránek a fyzických provozoven 
 

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat, když navštívíte naše webové stránky, naše fyzické pobočky nebo když nám zašlete dotaz online (např. e-mailem) 
nebo offline (např. písemně). 

Tyto typy osobních údajů zpracováváme: 
Tyto osobní 
údaje získáváme 
od: 

Tyto osobní údaje 
zpracováváme pro 
následující účely: 

Tyto osobní údaje 
zpracováváme na základě 
následujících právních 
základů: 

Tyto osobní údaje můžeme 
sdílet s: 

Identifikační a kontaktní údaje, jako jsou: 
 jméno a příjmení 
 e-mailová adresa 
 poštovní adresa 
 telefonní číslo 
 
Další osobní údaje, jako jsou: 
 věk 
 gender 
 rodinný stav 
 zdravotní postižení 
 datum narození 
Vizuální informace, jako jsou: 
 statické snímky 
 video (i prostřednictvím kamerového systému) 
 
Technické informace, jako jsou: 
 Adresy internetového protokolu (IP) 
 typ a jazyk prohlížeče 

 vás přímo 
 vaše zařízení 
 naše 

bezpečnostní 
systémy (včetně 
kamerového 
systému) 

 abychom vám mohli 
poskytovat naše 
produkty a služby. 

 komunikovat s vámi 
 k identifikaci a 

ověření vaší 
totožnosti 

 přizpůsobit obsah 
pro vás 

 k odhalování 
bezpečnostních 
incidentů 

 k ochraně před 
škodlivou nebo 
nezákonnou činností 

 zajistit vhodné 
používání našich 
produktů a služeb. 

 zlepšovat naše 
produkty a služby. 

 pro účely našich 
oprávněných zájmů 

 při přípravě nebo plnění 
smlouvy s vámi. 

 v případech, kdy jsme si 
vyžádali a obdrželi 
souhlas, a pro další 
účely, které mohou být 
vyžadovány nebo 
povoleny zákonem*. 

 Zimmer Biomet, naše 
přidružené a dceřiné 
společnosti a spřízněné 
společnosti 

 partneři, kteří nám 
pomáhají při poskytování 
produktů nebo služeb nebo 
nám pomáhají zlepšovat 
náš marketing nebo 
správu**. 



 typ zařízení 
 reklamní identifikátory spojené s vaším 

zařízením (například identifikátor reklamy 
společnosti Apple (IDFA) nebo reklamní 
identifikátor systému Android (AAID)). 

 datum a čas, kdy používáte naše produkty a 
služby. 

 Uniform Resource Locators neboli URL (tj. 
webové adresy), které jste navštívili před 
příchodem a po odchodu z našich produktů a 
služeb. 

 aktivita na našich produktech a službách a na 
odkazujících webových stránkách nebo 
aplikacích. 

 údaje shromážděné ze souborů cookie nebo 
jiných podobných technologií** 

 informace o zeměpisné poloze 
 
Anonymizované/deidentifikované údaje 
Anonymizované údaje jsou údaje, u nichž byly 
vaše individuální osobní charakteristiky 
odstraněny tak, že nejste identifikováni a 
informace již nejsou považovány za osobní 
údaje podle zákonů o ochraně údajů***. 

 pro krátkodobé, 
přechodné použití 

 pro administrativní 
účely 

 pro marketing, 
interní výzkum a 
vývoj 

 pro zajištění kvality 

Pacienti a uživatelé zdravotnických prostředků 
 
Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat, pokud jste stávajícím nebo budoucím pacientem poskytovatele zdravotní péče, který je zákazníkem společnosti 
Zimmer Biomet, a/nebo pokud obdržíte nebo používáte zdravotnický prostředek společnosti Zimmer Biomet (včetně případných mobilních aplikací). 



Tyto typy osobních údajů zpracováváme: 
Tyto osobní 
údaje získáváme 
od: 

Tyto osobní údaje 
zpracováváme pro 
následující účely: 

Tyto osobní údaje 
zpracováváme na základě 
následujících právních 
základů: 

Tyto osobní údaje můžeme 
sdílet s: 

Identifikační a kontaktní údaje, jako jsou: 
 jméno a příjmení 
 e-mailová adresa 
 poštovní adresa 
 telefonní číslo 
 
Další osobní údaje, jako jsou: 
 věk 
 gender 
 rodinný stav 
 zdravotní postižení 
 datum narození 
 
Vizuální informace, jako jsou: 
 fotografie a videa z léčebných aktivit 
 
Technické informace, jako jsou: 
 Adresy internetového protokolu (IP) 
 typ a jazyk prohlížeče 
 typ zařízení 
 reklamní identifikátory spojené s vaším 

zařízením (například identifikátor reklamy 
společnosti Apple (IDFA) nebo reklamní 
identifikátor systému Android (AAID)). 

 datum a čas, kdy používáte naše produkty a 
služby. 

 Uniform Resource Locators neboli URL (tj. 
webové adresy), které jste navštívili před 
příchodem a po odchodu z našich produktů a 
služeb. 

 vás přímo 
 vašeho 

poskytovatele 
zdravotní péče 

 vaše zařízení 
 naši obchodní 

partneři 

 abychom vám mohli 
poskytovat naše 
produkty a služby. 

 komunikovat s vámi 
 k identifikaci a 

ověření vaší 
totožnosti 

 k odhalování 
bezpečnostních 
incidentů 

 k ochraně před 
škodlivou nebo 
nezákonnou činností 

 zajistit vhodné 
používání našich 
produktů a služeb. 

 zlepšovat naše 
produkty a služby. 

 pro krátkodobé, 
přechodné použití 

 pro administrativní 
účely 

 pro zajištění kvality 

 pro účely našich 
oprávněných zájmů 

 pro lékařskou 
diagnostiku a 
poskytování zdravotní 
péče a léčby. 

 ve veřejném zájmu 
 splnění zákonné 

povinnosti 
 při přípravě nebo plnění 

zakázky 
 k ochraně životně 

důležitých zájmů 
 zajistit vysoké standardy 

kvality a bezpečnosti 
zdravotní péče a 
zdravotnických 
prostředků. 

 v případech, kdy jsme si 
vyžádali a obdrželi 
souhlas, a pro další 
účely, které mohou být 
vyžadovány nebo 
povoleny zákonem*. 

 Zimmer Biomet, naše 
přidružené a dceřiné 
společnosti a spřízněné 
společnosti 

 Poskytovatelé zdravotní 
péče 

 partneři, kteří nám 
pomáhají při poskytování 
Produktů nebo Služeb 
nebo nám pomáhají 
zlepšovat náš marketing 
nebo správu**. 



 aktivita na našich produktech a službách a na 
odkazujících webových stránkách nebo 
aplikacích. 

 údaje shromážděné ze souborů cookie nebo 
jiných podobných technologií** 

 informace o zeměpisné poloze 
 
Informace týkající se vaší léčby, jako jsou: 
 datum narození 
 pohlaví/gender 
 termíny ošetření 
 informace o anamnéze a léčbě 
 měření výsledků hlášených pacientem (např. 

odpovědi v dotaznících a průzkumech).  
 Rentgenové snímky, magnetická rezonance a 

lékařské snímky 
 aktivita uživatele 
 podrobnosti o dokončení a použití terapie 
 komunikaci s vaším poskytovatelem zdravotní 

péče , včetně zvukových a/nebo obrazových 
záznamů z telezdravotních sezení;  

Obchodní a finanční informace, jako jsou: 
 Nakoupené, získané nebo zvažované produkty 

a služby  
 vyžádat si dokumentaci 
 záznamy o službách zákazníkům 
 historie finančních transakcí 
 číslo finančního účtu 
 
Anonymizované/deidentifikované údaje 
Anonymizované údaje jsou údaje, u nichž byly 
vaše individuální osobní charakteristiky 
odstraněny tak, že nejste identifikováni a 



informace již nejsou považovány za osobní 
údaje podle zákonů o ochraně údajů***. 

Poskytovatelé zdravotní péče 
 
Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat, pokud jste poskytovatelem zdravotní péče, který je současným nebo budoucím zákazníkem společnosti Zimmer 
Biomet, používá výrobky a služby společnosti Zimmer Biomet nebo léčí pacienty s výrobky a službami společnosti Zimmer Biomet, včetně používání 
online portálů společnosti Zimmer Biomet. 

Tyto typy osobních údajů zpracováváme: 
Tyto osobní 
údaje získáváme 
od: 

Tyto osobní údaje 
zpracováváme pro 
následující účely: 

Tyto osobní údaje 
zpracováváme na základě 
následujících právních 
základů: 

Tyto osobní údaje můžeme 
sdílet s: 

Identifikační a kontaktní údaje, jako jsou: 
 jméno a příjmení 
 e-mailová adresa 
 poštovní adresa 
 telefonní číslo 
 
Další osobní údaje, jako jsou: 
 věk 
 gender 
 rodinný stav 
 zdravotní postižení 
 datum narození 
 
Technické informace, jako jsou: 
 Adresy internetového protokolu (IP) 

 vás přímo 
 vaše zařízení 
 naši obchodní 

partneři 
 váš 

zaměstnavatel 
nebo ředitel 

 vaši pacienti 
 ostatní 

poskytovatelé 
zdravotní péče 

 abychom vám mohli 
poskytovat naše 
produkty a služby. 

 komunikovat s vámi 
 k identifikaci a 

ověření vaší 
totožnosti 

 k odhalování 
bezpečnostních 
incidentů 

 k ochraně před 
škodlivou nebo 
nezákonnou činností 

 pro účely lékařské 
diagnostiky a 
poskytování zdravotní 
péče a léčby. 

 pro vědecký nebo 
historický výzkum nebo 
statistické účely. 

 zajistit vysoké standardy 
kvality a bezpečnosti 
zdravotní péče a 
zdravotnických 
prostředků. 

 pro účely našich 
oprávněných zájmů 

 Zimmer Biomet, naše 
přidružené a dceřiné 
společnosti a spřízněné 
společnosti 

 ostatní poskytovatelé 
zdravotní péče 

 vaši pacienti 
 partneři, kteří nám 

pomáhají při poskytování 
produktů nebo služeb nebo 
nám pomáhají zlepšovat 
náš marketing nebo 
správu**. 



 typ a jazyk prohlížeče 
 typ zařízení 
 reklamní identifikátory spojené s vaším 

zařízením (například identifikátor reklamy 
společnosti Apple (IDFA) nebo reklamní 
identifikátor systému Android (AAID)). 

 datum a čas, kdy používáte naše produkty a 
služby. 

 Uniform Resource Locators neboli URL (tj. 
webové adresy), které jste navštívili před 
příchodem a po odchodu z našich produktů a 
služeb. 

 aktivita na našich produktech a službách a na 
odkazujících webových stránkách nebo 
aplikacích. 

 údaje shromážděné ze souborů cookie nebo 
jiných podobných technologií** 

 informace o zeměpisné poloze 
 
Obchodní a finanční informace, jako jsou: 
 Zakoupené, získané nebo zvažované produkty 

a služby  
 vyžádat si dokumentaci 
 záznamy o službách zákazníkům 
 historie finančních transakcí 
 číslo finančního účtu 
 
Odborné a vzdělávací informace, jako jsou: 
 název práce nebo pozice 
 zaměstnavatel 
 Národní identifikační číslo poskytovatele 
 číslo státní lékařské licence 
 pracovní dovednosti 
 historie zaměstnání 

 zajistit vhodné 
používání našich 
produktů a služeb. 

 zlepšovat naše 
produkty a služby. 

 pro krátkodobé, 
přechodné použití 

 pro administrativní 
účely 

 pro zajištění kvality 
 pro marketing, 

interní výzkum a 
vývoj 

 pro zajištění kvality 
 přizpůsobit obsah 

pro vás 

 splnění zákonné 
povinnosti 

 při přípravě nebo plnění 
zakázky 

 k ochraně životně 
důležitých zájmů 

 v případech, kdy jsme si 
vyžádali a obdrželi 
souhlas, a pro další 
účely, které mohou být 
vyžadovány nebo 
povoleny zákonem*. 



 absolventské tituly 
 certifikace 
 specializované školení 
 odpovědi na průzkumy a dotazníky 
 historie přihlašování na naše vzdělávací a 

školicí akce 
 
Anonymizované/deidentifikované údaje 
Anonymizované údaje jsou údaje, u nichž byly 
vaše individuální osobní charakteristiky 
odstraněny tak, že nejste identifikováni a 
informace již nejsou považovány za osobní 
údaje podle zákonů o ochraně údajů***. 

Uchazeči o zaměstnání a učňovskou přípravu 
 
Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat, pokud se ucházíte o zaměstnání nebo stáž ve společnosti Zimmer Biomet nebo jste jejich kandidátem. 

Tyto typy osobních údajů zpracováváme: 
Tyto osobní 
údaje získáváme 
od: 

Tyto osobní údaje 
zpracováváme pro 
následující účely: 

Tyto osobní údaje 
zpracováváme na základě 
následujících právních 
základů: 

Tyto osobní údaje můžeme 
sdílet s: 

Identifikační a kontaktní údaje, jako jsou: 
 jméno a příjmení 
 e-mailová adresa 
 poštovní adresa 
 telefonní číslo 
Další osobní údaje, jako jsou: 
 věk 
 gender 
 rodinný stav 
 zdravotní postižení 
 datum narození 
Technické informace, jako jsou: 

 vás přímo 
 váš 

zaměstnavatel 
nebo ředitel 

 vaše zařízení 
 naši obchodní 

partneři 

 komunikovat s vámi 
 k identifikaci a 

ověření vaší 
totožnosti 

 k odhalování 
bezpečnostních 
incidentů 

 k ochraně před 
škodlivou nebo 
nezákonnou činností 

 pro krátkodobé, 
přechodné použití 

 pro účely našich 
oprávněných zájmů 

 při přípravě nebo plnění 
zakázky 

 splnění zákonné 
povinnosti 

 v případech, kdy jsme si 
vyžádali a obdrželi 
souhlas, a pro další 
účely, které mohou být 
vyžadovány nebo 
povoleny zákonem*. 

 Zimmer Biomet, naše 
přidružené a dceřiné 
společnosti a spřízněné 
společnosti 

 partneři, kteří nám 
pomáhají při poskytování 
produktů nebo služeb nebo 
nám pomáhají zlepšovat 
náš marketing nebo 
správu**. 



 Adresy internetového protokolu (IP) 
 typ a jazyk prohlížeče 
 typ zařízení 
 reklamní identifikátory spojené s vaším 

zařízením (například identifikátor reklamy 
společnosti Apple (IDFA) nebo reklamní 
identifikátor systému Android (AAID)). 

 datum a čas, kdy používáte naše produkty a 
služby. 

 Uniform Resource Locators neboli URL (tj. 
webové adresy), které jste navštívili před 
příchodem a po odchodu z našich produktů a 
služeb. 

 aktivita na našich produktech a službách a na 
odkazujících webových stránkách nebo 
aplikacích. 

 údaje shromážděné ze souborů cookie nebo 
jiných podobných technologií** 

 informace o zeměpisné poloze 
 

Odborné a vzdělávací informace, jako jsou: 
 název práce nebo pozice 
 zaměstnavatel 
 pracovní dovednosti 
 historie zaměstnání 
 absolventské tituly 
 certifikace 
 specializované školení 
 odpovědi na průzkumy a dotazníky 
 
Anonymizované/deidentifikované údaje 
Anonymizované údaje jsou údaje, u nichž byly 
vaše individuální osobní charakteristiky 
odstraněny tak, že nejste identifikováni a 

 pro administrativní 
účely 

 pro marketing, 
interní výzkum a 
vývoj 



informace již nejsou považovány za osobní 
údaje podle zákonů o ochraně údajů***. 

Obchodní partneři a jejich zaměstnanci, zástupci a dodavatelé 
 
Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat, pokud vystupujete jako obchodní partner, například jako prodejce, dodavatel, distributor, maloobchodník nebo 
poskytovatel služeb. 

Tyto typy osobních údajů zpracováváme: 
Tyto osobní 
údaje získáváme 
od: 

Tyto osobní údaje 
zpracováváme pro 
následující účely: 

Tyto osobní údaje 
zpracováváme na základě 
následujících právních 
základů: 

Tyto osobní údaje můžeme 
sdílet s: 

totožnost a kontaktní údaje, jako jsou: 
 jméno a příjmení 
 e-mailová adresa 
 poštovní adresa 
 telefonní číslo 
 
Další osobní údaje, jako jsou: 
 věk 
 gender 
 rodinný stav 
 zdravotní postižení 
 datum narození 
 
Technické informace, jako jsou: 

 vás přímo 
 naši obchodní 

partneři 
 váš 

zaměstnavatel 
nebo ředitel 

 vaše zařízení 

 komunikovat s vámi 
 k identifikaci a 

ověření vaší 
totožnosti 

 k odhalování 
bezpečnostních 
incidentů 

 k ochraně před 
škodlivou nebo 
nezákonnou činností 

 pro krátkodobé, 
přechodné použití 

 pro administrativní 
účely 

 pro účely našich 
oprávněných zájmů 

 pro lékařskou 
diagnostiku a 
poskytování zdravotní 
péče a léčby. 

 ve veřejném zájmu 
 splnění zákonné 

povinnosti 
 při přípravě nebo plnění 

zakázky 
 k ochraně životně 

důležitých zájmů 

 Zimmer Biomet, naše 
přidružené a dceřiné 
společnosti a spřízněné 
společnosti 

 Poskytovatelé zdravotní 
péče 

 pacienti 
 partneři, kteří nám 

pomáhají při poskytování 
produktů nebo služeb nebo 
nám pomáhají zlepšovat 
náš marketing nebo 
správu**. 



 Adresy internetového protokolu (IP) 
 typ a jazyk prohlížeče 
 typ zařízení 
 reklamní identifikátory spojené s vaším 

zařízením (například identifikátor reklamy 
společnosti Apple (IDFA) nebo reklamní 
identifikátor systému Android (AAID)). 

 datum a čas, kdy používáte naše produkty a 
služby. 

 Uniform Resource Locators neboli URL (tj. 
webové adresy), které jste navštívili před 
příchodem a po odchodu z našich produktů a 
služeb. 

 aktivita na našich produktech a službách a na 
odkazujících webových stránkách nebo 
aplikacích. 

 údaje shromážděné ze souborů cookie nebo 
jiných podobných technologií** 

 informace o zeměpisné poloze 
 
Obchodní a finanční informace, jako jsou: 
 Nakoupené, získané nebo zvažované produkty 

a služby  
 vyžádat si dokumentaci 
 záznamy o službách zákazníkům 
 historie finančních transakcí 
 číslo finančního účtu 
 
Anonymizované/deidentifikované údaje 
Anonymizované údaje jsou údaje, u nichž byly 
vaše individuální osobní charakteristiky 
odstraněny tak, že nejste identifikováni a 
informace již nejsou považovány za osobní 
údaje podle zákonů o ochraně údajů***. 

 pro marketing, 
interní výzkum a 
vývoj 

 abychom vám mohli 
poskytovat naše 
produkty a služby. 

 komunikovat s vámi 
 k identifikaci a 

ověření vaší 
totožnosti 

 zajistit vysoké standardy 
kvality a bezpečnosti 
zdravotní péče a 
zdravotnických 
prostředků. 

 v případech, kdy jsme si 
vyžádali a obdrželi 
souhlas, a pro další 
účely, které mohou být 
vyžadovány nebo 
povoleny zákonem*. 



Účastníci a účastníci akcí společnosti Zimmer Biomet 
 
Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat, když se účastníte odborných a vzdělávacích akcí, které sponzorujeme nebo pořádáme. 

Tyto typy osobních údajů zpracováváme: 
Tyto osobní 
údaje získáváme 
od: 

Tyto osobní údaje 
zpracováváme pro 
následující účely: 

Tyto osobní údaje 
zpracováváme na základě 
následujících právních 
základů: 

Tyto osobní údaje můžeme 
sdílet s: 

Identifikační a kontaktní údaje, jako jsou: 
 jméno a příjmení 
 e-mailová adresa 
 poštovní adresa 
 telefonní číslo 
 
Další osobní údaje, jako jsou: 
 věk 
 gender 
 rodinný stav 
 zdravotní postižení 
 datum narození 
 
Technické informace, jako jsou: 
 Adresy internetového protokolu (IP) 
 typ a jazyk prohlížeče 
 typ zařízení 
 reklamní identifikátory spojené s vaším 

zařízením (například identifikátor reklamy 
společnosti Apple (IDFA) nebo reklamní 
identifikátor systému Android (AAID)). 

 datum a čas, kdy používáte naše produkty a 
služby. 

 Uniform Resource Locators neboli URL (tj. 
webové adresy), které jste navštívili před 

 vás přímo 
 váš 

zaměstnavatel 
nebo ředitel 

 vaše zařízení 
 naši obchodní 

partneři 

 komunikovat s vámi 
 k identifikaci a 

ověření vaší 
totožnosti 

 k odhalování 
bezpečnostních 
incidentů 

 k ochraně před 
škodlivou nebo 
nezákonnou činností 

 pro krátkodobé, 
přechodné použití 

 pro administrativní 
účely 

 pro marketing, 
interní výzkum a 
vývoj 

 pro účely našich 
oprávněných zájmů 

 při přípravě nebo plnění 
zakázky 

 splnění zákonné 
povinnosti 

 v případech, kdy jsme si 
vyžádali a obdrželi 
souhlas, a pro další 
účely, které mohou být 
vyžadovány nebo 
povoleny zákonem*. 

 Zimmer Biomet, naše 
přidružené a dceřiné 
společnosti a spřízněné 
společnosti 

 další účastníci a účastnice 
akce 

 partneři, kteří nám 
pomáhají při poskytování 
produktů nebo služeb nebo 
nám pomáhají zlepšovat 
náš marketing nebo 
správu**. 



příchodem a po odchodu z našich produktů a 
služeb. 

 aktivita na našich produktech a službách a na 
odkazujících webových stránkách nebo 
aplikacích. 

 údaje shromážděné ze souborů cookie nebo 
jiných podobných technologií** 

 informace o zeměpisné poloze 
 
Odborné a vzdělávací informace, jako jsou: 
 název práce nebo pozice 
 zaměstnavatel 
 pracovní dovednosti 
 historie zaměstnání 
 absolventské tituly 
 certifikace 
 specializované školení 
 odpovědi na průzkumy a dotazníky 
 
Vizuální informace, jako jsou: 
 statické snímky 
 video (i prostřednictvím kamerového systému) 
 
Anonymizované/deidentifikované údaje 
Anonymizované údaje jsou údaje, u nichž byly 
vaše individuální osobní charakteristiky 
odstraněny tak, že nejste identifikováni a 
informace již nejsou považovány za osobní 
údaje podle zákonů o ochraně údajů***. 

 
*Právní základy, na které se společnost Zimmer Biomet odvolává podle obecného nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů ("GDPR"), 
zahrnují základy vyjmenované v článcích 6 a 9 v závislosti na typu osobních údajů. 



**Za omezených okolností mohou být příjemci (1) v případě prodeje, postoupení nebo převodu kupujícímu, postupníkovi nebo nabyvateli a (2) 
vládním úředníkům, orgánům činným v trestním řízení nebo jiným osobám, pokud to toto oznámení umožňuje nebo vyžaduje zákon. 

***V USA to zahrnuje odstranění identifikátorů z chráněných zdravotních informací, které je vyžadováno podle zákona o přenositelnosti a 
odpovědnosti zdravotního pojištění (HIPAA), 45 CFR § 164.514(b)(2), aby tyto údaje mohly být považovány za deidentifikované. 

Soubory cookie a podobné nástroje 

Při návštěvě webových stránek nebo aplikací společnosti Zimmer Biomet můžeme používat soubory cookie, webové signály a další technologie, 
které nám pomáhají lépe sloužit uživatelům a vyhodnocovat a zlepšovat obsah nebo funkce produktů nebo služeb. Soubor cookie je malý datový 
soubor (jedinečný číselný kód) odeslaný z webové stránky nebo aplikace a uložený v zařízení uživatele během prohlížení webové stránky nebo 
používání aplikace. Soubory cookie plní mnoho různých úkolů, například identifikují předchozí činnost, aby bylo používání produktu nebo služby 
efektivnější a příjemnější, pamatují si vaše preference (například výběr jazyka) a ověřují vás. 

Mezi běžná použití souborů cookie patří:  

 identifikace uživatelů, kteří se přihlásili k produktu nebo službě, aby uživatelé nemuseli opakovaně zadávat uživatelské jméno a heslo; 
 sledování preferencí uživatelů, pokud jde o obsah, který by chtěli zobrazit, a formát, ve kterém by ho chtěli zobrazit, aby nemuseli znovu 

zadávat preference; 
 sledování toho, které stránky uživatelé požadují, aby bylo možné vylepšit obsah webu a navigaci; 
 zapojení do analýz o tom, jak jsou Produkty nebo Služby používány; a 
 shromažďování informací o aktivitách uživatelů v průběhu času a na různých webových stránkách nebo v různých aplikacích během 

používání webové stránky nebo aplikace. 

Webové signály (známé také jako internetové značky, pixelové značky a jasné GIFy) jsou malé části kódu, které mohou být umístěny na našich 
webových stránkách nebo jiných produktech a službách a které nám umožňují získávat informace o používání. Webové signály vás nemohou 
identifikovat jako jednotlivce a slouží k zobrazování obsahu návštěvníkům a k vytváření statistik týkajících se návštěvnosti webu a trendů. 

Chcete-li se odhlásit nebo odvolat souhlas s používáním jiných než podstatných souborů cookie a souvisejících technologií, můžete nastavit svůj 
webový prohlížeč tak, aby zabránil používání souborů cookie na webových stránkách společnosti Zimmer Biomet, jakož i na jiných webových 
stránkách, které můžete navštívit (více informací o tom, jak to udělat, najdete na adrese www.aboutcookies.org). Pokud tak učiníte, můžete i 
nadále používat produkty a služby společnosti Zimmer Biomet, ale je možné, že některé části produktů a služeb nebudou fungovat správně nebo 



budou fungovat pomaleji. Souhlas s používáním nepodstatných souborů cookie a souvisejících technologií můžete také odmítnout / odvolat 
kliknutím na tlačítko "Předvolby" v dolní části tohoto Produktu nebo Služby. S výjimkou případů, kdy je to zakázáno zákonem, používáním našich 
Produktů a Služeb a nevypnutím souborů cookie souhlasíte s jejich používáním. 

Další informace o používání souborů cookie, webových signálů a podobných technologií naleznete v Oznámení o souborech cookie společnosti 
Zimmer Biomet. 

Informace pro děti 

Společnost Zimmer Biomet vědomě neshromažďuje, neuchovává, nezveřejňuje ani jinak nezpracovává osobní údaje nezletilých osob mladších 16 
let bez souhlasu jejich rodičů nebo zákonných zástupců. 

Kombinace údajů 

Informace, které shromažďujeme, ať už jde o osobní údaje, nebo ne, můžeme kombinovat s osobními údaji, které můžeme získat od třetích stran, 
včetně poskytovatelů zdravotní péče. 

Interaktivní funkce našich webových stránek 

Pokud v rámci našich produktů nebo služeb nabízíme jakákoli veřejná nebo skupinová fóra, jako jsou kanály novinek, blogy, nástěnky nebo 
podobné nástroje ("interaktivní funkce"), mohou být vámi zveřejněné příspěvky nebo komentáře veřejné a viditelné ostatním. Před zveřejněním 
informací o sobě, včetně osobních údajů, byste měli být opatrní. Berete na vědomí a chápete, že nemáte žádnou záruku soukromí nebo důvěrnosti 
obsahu, který odešlete do Interaktivních funkcí prostřednictvím Produktů a služeb. S výjimkou případů, kdy to vyžadují platné právní předpisy, 
nepřebíráme žádnou povinnost odstranit Osobní údaje, které zveřejníte v našich Produktech a službách, a jakékoli Osobní údaje zveřejňujete na 
vlastní riziko. 

Odkazy na další webové stránky 

Naše produkty nebo služby mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky, aplikace, produkty nebo služby, které společnost Zimmer Biomet 
nevlastní ani neprovozuje, například webové stránky a aplikace sociálních médií, jako jsou Facebook a Twitter. Měli byste se pečlivě seznámit se 



zásadami ochrany osobních údajů a postupy jiných webových stránek, produktů a služeb, protože nemůžeme kontrolovat a nejsme odpovědní za 
zásady ochrany osobních údajů, oznámení nebo postupy webových stránek, aplikací, produktů a služeb třetích stran. 

Informace o ochraně 

V souladu s platnými zákony a požadavky společnost Zimmer Biomet zavedla fyzická, technická a administrativní ochranná opatření na ochranu 
osobních údajů před ztrátou, zneužitím, pozměněním, krádeží, neoprávněným přístupem a neoprávněným zveřejněním v souladu s právními 
závazky a průmyslovými postupy. Tato ochranná opatření vyhodnocujeme, abychom pomohli minimalizovat rizika plynoucí z nových 
bezpečnostních hrozeb. Stejně jako v případě všech webových stránek, aplikací, produktů a služeb však bohužel nejsme schopni zaručit bezpečnost 
údajů shromážděných prostřednictvím našich produktů a služeb. 

Vaše práva týkající se vašich osobních údajů 

Podle zákona o ochraně osobních údajů ve vaší jurisdikci můžete uplatnit následující práva týkající se některých nebo všech vašich osobních 
údajů:  

 požádat o přístup ke svým osobním údajům (včetně údajů podle článku 15 GDPR); 
 požadovat opravu nebo vymazání vašich osobních údajů (včetně údajů podle článků 16 a 17 GDPR); 
 požadovat, abychom omezili nebo zablokovali zpracování vašich osobních údajů (včetně údajů podle článků 18, 21 a 22 GDPR); 
 poskytnout své osobní údaje přímo jinému subjektu, tj. právo na přenositelnost údajů (včetně práva podle článku 20 GDPR); a 
 pokud jsme dříve získali váš souhlas, odvolat souhlas se zpracováním (včetně souhlasu podle článku 21 GDPR). 

Společnost Zimmer Biomet vás nebude diskriminovat za uplatňování vašich práv.   

Chcete-li tato práva uplatnit, zašlete žádost prostřednictvím formuláře žádosti o ochranu osobních údajů, napište na adresu 
privacy.nam@zimmerbiomet.com nebo nám zavolejte na číslo 1-844-922-2721. Případně můžete najít příslušné kontaktní údaje pro zemi svého 
bydliště v příloze 1 tohoto oznámení.  

Vezměte prosím na vědomí, že k vyřízení vaší žádosti můžeme od vás nebo vašeho oprávněného zástupce požadovat další informace a že vaši 
žádost můžeme zamítnout, pokud nemůžeme ověřit vaši totožnost nebo status.   

Pokud máte obavy ohledně toho, jak jsou vaše osobní údaje používány, pošlete nám e-mail nebo nás kontaktujte. Můžete mít také právo podat na 
nás stížnost. Za tímto účelem se obraťte na místní úřad pro ochranu osobních údajů (pokud ve vaší zemi existuje). 



Předávání osobních údajů přes hranice států 

Upozorňujeme, že osobní údaje, které shromažďujeme a zpracováváme, mohou být přenášeny a uchovávány mimo váš stát, provincii, zemi nebo 
jinou jurisdikci, kde zákony na ochranu osobních údajů nemusí být tak ochranné jako ve vaší zemi, včetně Spojených států. Společnost Zimmer 
Biomet zavedla v souladu s platnými právními požadavky ochranná opatření na ochranu vašich Osobních údajů bez ohledu na normy v zemi, kam 
mohou být vaše Osobní údaje přenášeny. To zahrnuje uzavření dohod s třetími stranami, jako jsou poskytovatelé služeb, které od nich vyžadují 
přijetí standardů zajišťujících stejnou úroveň ochrany údajů, jakou jsme přijali my. 

Marketingové a propagační e-maily 

Můžete se odhlásit z odběru marketingových nebo propagačních e-mailů. Za tímto účelem nám prosím napište e-mail na adresu 
websupport@zimmerbiomet.com nebo použijte mechanismus pro odhlášení z odběru nabízený v našich marketingových e-mailech nebo jiných 
sděleních. Vezměte prosím na vědomí, že pokud jste si již vyžádali naše produkty nebo služby, když se rozhodnete odvolat souhlas, může uplynout 
krátká doba, než budeme moci aktualizovat vaše preference a zajistit, abychom vyhověli vaší žádosti. 
 
Jak dlouho budou vaše osobní údaje uchovávány 

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu, po kterou s vámi, vaším poskytovatelem zdravotní péče nebo pacientem udržujeme vztah, a/nebo 
po dobu, po kterou vám nebo zákazníkům, kteří vás obsluhují, poskytujeme produkt nebo službu. Osobní údaje tedy můžeme uchovávat tak dlouho, 
jak je to přiměřeně nutné pro legitimní obchodní účely nebo pro právní a regulační účely. 

Zvláštní upozornění pro pacienty ve Spojených státech 

Jste-li pacientem v USA, vezměte prosím na vědomí, že toto oznámení se liší od oznámení poskytovatele zdravotní péče o ochraně soukromí 
HIPAA, které popisuje, jak poskytovatel zdravotní péče používá a zveřejňuje individuálně identifikovatelné informace o vašem zdravotním stavu, 
které shromažďuje, jakož i veškeré další postupy ochrany soukromí, které uplatňuje. Společnost Zimmer Biomet shromažďuje, používá a 
zveřejňuje osobní údaje, které obdrží jménem vašeho poskytovatele zdravotní péče, v souladu s Oznámením o postupech ochrany soukromí HIPAA 
vašeho poskytovatele zdravotní péče. 

Změny tohoto oznámení o ochraně osobních údajů 



Toto oznámení o ochraně osobních údajů je účinné od data poslední aktualizace, jak je uvedeno níže.  Toto oznámení můžeme čas od času 
aktualizovat bez předchozího upozornění. Proto byste měli toto oznámení pravidelně kontrolovat. Vaše další interakce s námi a/nebo používání 
našich produktů a služeb, na které se vztahuje toto oznámení, představuje váš souhlas s tímto oznámením. 

Kontaktujte nás 

Máte-li jakékoli dotazy, včetně toho, jak získat přístup k tomuto oznámení v alternativním formátu nebo jak získat další informace o bezpečnostních 
opatřeních popsaných v části "Ochrana informací", pošlete nám e-mail na adresu privacy.nam@zimmerbiomet.com nebo nám napište na adresu 
Zimmer Biomet, Attn: Global Privacy Officer, P.O. Box 708 1800, West Center Street, Warsaw, Indiana 46581-0708. 

Další kontaktní údaje pro zemi vašeho bydliště naleznete v příloze 1 tohoto oznámení.  

Aktualizováno:  Listopad 2022 

  



Příloha 1 - Seznam správců údajů a kontaktní údaje pro dotazy týkající se ochrany údajů nebo pro uplatnění vašich práv týkajících se vašich 
osobních údajů* 

Země Název Adresa E-mailová adresa 

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

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

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

Brazílie 
WM World Medical Importacao e 
Exportacao Ltda. 

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

Brazílie Zimmer Biomet Brasil Ltda. 

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

Čína 
Beijing Montagne Medical Device Co., 
Ltd. 

Budova č. 1, č. 21 Boxing 6th Road, 
Peking Economic-Technological 
Development Area, Peking, 100176, 
Čínská lidová republika privacy.apac@zimmerbiomet.com 

Čína 
Changzhou Biomet Medical Device Co. 
Ltd. 

No. 235 Chuangxin Road, EPZ Xinbei 
District, Changzhou, China P.C., 
213031, Čínská lidová republika privacy.apac@zimmerbiomet.com 

Čína 
Shanghai Biomet Business Consulting 
Co., Ltd 

Unit 02-03, 42/F, No. 580, West 
Nanjing Road, Shanghai, Čínská lidová 
republika privacy.apac@zimmerbiomet.com 



Čína 
Zhejiang Biomet Medical Products Co. 
Ltd. 

980, Shenli Road, Jinhua City, provincie 
Zhejiang 321016, Čínská lidová 
republika privacy.apac@zimmerbiomet.com 

Čína 
Zimmer (Shanghai) Medical 
International Trading Co. 

1/F, 129 North Fute Road, China 
(Shanghai) Pilot Free Trade Zone, 
200131, Čínská lidová republika privacy.apac@zimmerbiomet.com 

Čína 

Zimmer (Shanghai) Medical 
International Trading Co., Ltd 
Pekingská pobočka 

Unit 03-05, 12/F, Tower A, Borui 
Building, No. 26 North Road, East 3rd 
Ring, Chao Yang District Peking, Čínská 
lidová republika privacy.apac@zimmerbiomet.com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Německo Biomet Deutschland GmbH 
Gustav-Krone-Strasse 2, 14167 Berlín, 
Německo 

dpo.germany@zimmerbiomet.com 
 
 



Německo Zimmer Biomet Deutschland GmbH 

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

 
 

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

dpo.germany@zimmerbiomet.com 
 
 

Řecko 

ZIMMER BIOMET HELLAS TRADING 
AND INDUSTRIAL SINGLE MEMBER 
SOCIETE ANONYME ZDRAVOTNICKÉHO 
A FARMACEUTICKÉHO ZBOŽÍ 

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

Hongkong Zimmer Asia (HK) Limited 

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

Indie Zimmer India Pvt Ltd 

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

Irsko 
Zimmer Orthopedics Manufacturing 
Ltd. 

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

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

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

Malajsie Zimmer Medical (Malaysia) Sdn Bhd 

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

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

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

Mexiko 
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, PSČ 14010, Mexico City, 
Mexiko 

Nizozemsko 
Biomet Global Supply Chain Center 
B.V. 

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

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

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

Nový Zéland Zimmer Biomet New Zealand Company 

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

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

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

Portugalsko 
Zimmer Biomet Portugal Unipessoal, 
Lda 

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

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

Rumunsko Zimmer Biomet Romania S.R.L. 

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

Rusko Zimmer CIS Ltd. 
Usachev st. , 29-9, Moskva 119048, 
Ruská federace privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Saúdská Arábie Zimmer Biomet Asel AlArabia Ltd  

7007 King Fahd Branch Road - Ar 
Rahmaniyah Dist. Unit No 101 Rijád 
12341 - 4409 Saúdská Arábie privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Singapur Zimmer Pte Ltd 

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

Slovensko Zimmer Slovakia s.r.o. 
Mostová 2, 811 02 Bratislava, 
Slovenská republika privacy.emea@zimmerbiomet.com 



Jihoafrická republika Zimmer Biomet South Africa (Pty) Ltd. 

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

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

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

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

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

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

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

Švýcarsko 
Zimmer Switzerland Manufacturing 
GmbH 

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

Tchaj-wan Zimmer Biomet Taiwan Co. Ltd. 

7F, No. 35, Lane 11, Guangfu N. Road, 
Songshan Dist., Taipei City 105, 
Taiwan, Čínská lidová republika privacy.apac@zimmerbiomet.com 

Thajsko Zimmer Biomet (Thailand) Co., Ltd. 

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

Krocan 
Zimmer Tibbi Cihazlar Sanayi Ve 
Ticaret Anonim Şirketi 

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

Spojené arabské 
emiráty Zimmer Gulf FZ-LLC. 

Dubai Science Park (DSP) Towers - 
South - 8. patro - kancelář č. 802S. privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Spojené království Biomet UK Healthcare Ltd 

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



Spojené království Biomet UK Ltd 

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

Spojené království Zimmer Biomet UK Ltd. 
Courtyard, Lancaster Place, Marston 
Park, Swindon, SN3 4FP, Velká Británie privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Spojené království Zimmer Trustees Limited 

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

Spojené státy americké A&E Advanced Closure Systems, LLC 
5206 Asbury Road, Farmingdale, NJ 
07727, USA privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Spojené státy americké A&E Medical Corp. 
5206 Asbury Road, Farmingdale, NJ 
07727, USA privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Spojené státy americké Alto Development Corp. 
5206 Asbury Road, Farmingdale, NJ 
07727, USA privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Spojené státy americké Biomet Biologics LLC 
56 East Bell Drive, Warsaw IN 46582, 
USA privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Spojené státy americké Biomet Fair Lawn LLC 
20-01 Pollitt Drive, Fair Lawn NJ 07410, 
USA privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Spojené státy americké Biomet Inc. 
56 East Bell Drive, Warsaw IN 46582, 
USA privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Spojené státy americké Biomet International Inc. 
56 East Bell Drive, Warsaw IN 46582, 
USA privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Spojené státy americké Biomet International Orthopedics, LLC 
345 East Main Street, Varšava, IN 
46580, USA privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Spojené státy americké Biomet Leasing Inc. 
56 East Bell Drive, Warsaw IN 46582, 
USA privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Spojené státy americké Biomet Manufacturing LLC 
56 East Bell Drive, Warsaw IN 46582, 
USA privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Spojené státy americké Biomet Microfixation LLC 
1520 Tradeport Drive, Jacksonville, FL 
32218-2480, USA privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Spojené státy americké Biomet Orthopedics LLC 
56 East Bell Drive, Varšava, IN 46582, 
USA privacy.nam@zimmerbiomet.com 



Spojené státy americké Biomet Sports Medicine LLC 
56 East Bell Drive, Warsaw IN 46582, 
USA privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Spojené státy americké Biomet Trauma LLC 
56 East Bell Drive, Warsaw IN 46582, 
USA privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Spojené státy americké Biomet US Reconstruction LLC 
56 East Bell Drive, Warsaw IN 46582, 
USA privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Spojené státy americké Cayenne Medical, Inc. 
16597 N. 2nd Street, #101, Scottsdale, 
AZ 85260, USA privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Spojené státy americké CD Diagnostics, Inc. 
650 Naamans Road, Suite 100, 
Claymont, DE 19703, USA privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Spojené státy americké CD Laboratories, Inc. 
650 Naamans Road, Suite 100, 
Claymont, DE 19703, USA privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Spojené státy americké Citra Labs LLC 
55 Messino Drive, Braintree, MA 
02184-6783, USA privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Spojené státy americké Dornoch Medical Systems, Inc. 
200 NW Parkway Drive, Riverside, MO 
64150, USA privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Spojené státy americké ETEX Corporation 

12th Floor, 675 Massachusetts Ave., 
Cambridge, MA 02139, Spojené státy 
americké privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Spojené státy americké Interpore Cross International LLC 
181 Technology Drive, Irvine, CA 
92618, USA privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Spojené státy americké Jase Medical, LLC 
3516 Commerce Drive, Varšava, IN 
46580, USA privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Spojené státy americké LVB Acquisition Inc. 
345 East Main Street, Varšava, IN 
46580, USA privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Spojené státy americké Medical Compression Systems, Inc. 
Suite 102, 2352 Main Street, Concord, 
MA 01742, USA privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Spojené státy americké Medtech Surgical, Inc. 
1520 Tradeport Drive, Jacksonville, FL 
32218, USA privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Spojené státy americké Ortopedická výhoda LLC 
56 East Bell Drive, Varšava, IN 46582, 
USA privacy.nam@zimmerbiomet.com 



Spojené státy americké ReLign Corporation 
655 Campbell Technology Parkway, 
#275, Campbell, CA 95008, USA privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Spojené státy americké Synvasive Technology, Inc. 
345 East Main Street, Varšava, IN 
46580, USA privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Spojené státy americké ZB COOP LLC 
345 East Main Street, Varšava, IN 
46580, USA privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Spojené státy americké ZB EMEA US UK LLC 
345 East Main Street, Varšava, IN 
46580, USA privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Spojené státy americké ZB Manufacturing, LLC 
345 East Main Street, Varšava, IN 
46580, USA privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Spojené státy americké Zimmer Biomet Distribution LLC 
345 East Main Street, Varšava, IN 
46580, USA privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Spojené státy americké Zimmer Caribe, Inc. 
345 East Main Street, Varšava, IN 
46580, USA privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Spojené státy americké Zimmer CEP USA, Inc. 
345 East Main Street, Varšava, IN 
46580, USA privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Spojené státy americké Zimmer CV, Inc. 
345 East Main Street, Varšava, IN 
46580, USA privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Spojené státy americké Zimmer Knee Creations, Inc. 
345 East Main Street, Varšava, IN 
46580, USA privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Spojené státy americké Zimmer Orthobiologics, Inc. 
345 East Main Street, Varšava, IN 
46580, USA privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Spojené státy americké Zimmer Production, Inc. 
345 East Main Street, Varšava, IN 
46580, USA privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Spojené státy americké Zimmer Southeast Florida, LLC 
Suite 206, 3500 Beachwood Ct, 
Jacksonville, FL 32224, USA privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Spojené státy americké Zimmer Spine Next, Inc. 
345 East Main Street, Varšava, IN 
46580, USA privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Spojené státy americké Zimmer Surgical, Inc. 
200 West Ohio Avenue, Dover, OH 
44622, USA privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Spojené státy americké 
Zimmer Trabecular Metal Technology, 
Inc. 

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



Spojené státy americké Zimmer US, Inc. 
345 East Main Street, Varšava, IN 
46580, USA privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Spojené státy americké Zimmer, Inc. 
345 East Main Street, Varšava, IN 
46580, USA privacy.nam@zimmerbiomet.com 

 

*Pro Japonsko se tento dodatek 1 považuje také za seznam společných uživatelů. 


