
Bem-vindo 

A Zimmer Biomet valoriza sua privacidade e a proteção de seus dados pessoais. Este Aviso de Privacidade da Zimmer Biomet ("Aviso") explica 
como coletamos, usamos, compartilhamos, transferimos e processamos informações coletadas de ou sobre você ("Dados Pessoais") por qualquer 
subsidiária ou afiliada da Zimmer Biomet Holdings, Inc. (coletivamente "Zimmer Biomet", "nós", "nosso" ou "nós"). 

Escopo 

Este aviso descreve os tipos de dados pessoais que a Zimmer Biomet pode coletar ou processar, como podemos usar e divulgar esses dados pessoais 
e como você pode exercer quaisquer direitos que possa ter em relação ao processamento de seus dados pessoais. Este aviso se aplica aos Dados 
Pessoais coletados ou processados por nós on-line (através de websites, aplicativos e outros), quando fornecemos produtos ou serviços a você, seu 
médico, hospital, centro de tratamento ou escaneamento médico, ou outro provedor de saúde (coletivamente, "Provedor de Saúde", que se refere 
tanto à instituição Provedor de Saúde, organização, ou empresa, e indivíduos empregados ou trabalhando para ou com tal organização), ou seus 
pacientes, e em outras situações nas quais você interage conosco, incluindo em qualquer lugar onde esta Notificação for publicada ou referenciada 
(produtos, serviços, websites e outros sistemas serão referidos nesta Notificação como "Produtos e Serviços"). Esta Notificação também se aplica 
aos Dados Pessoais que são coletados ou processados quando você interage conosco pessoalmente, por telefone ou pelo correio. 

A Zimmer Biomet pode ter outros avisos de privacidade únicos que se aplicam a certas situações específicas, tais como avisos de privacidade para 
produtos e serviços específicos em várias circunstâncias específicas. Na medida em que lhe foi fornecido um aviso ou política de privacidade 
diferente e essas políticas ou avisos se aplicam, essas políticas ou avisos irão reger nossas interações com você, e não esta. 

Se você fornecer Dados Pessoais de qualquer outra pessoa além de você mesmo, observe que você é responsável pelo cumprimento de todas as 
leis de privacidade e proteção de dados aplicáveis antes de fornecer essas informações à Zimmer Biomet (incluindo a obtenção de consentimento, 
se necessário). 

Favor rever cuidadosamente este Aviso. Na medida do permitido pela lei aplicável, ao nos fornecer seus Dados Pessoais ou ao interagir de outra 
forma conosco, você está concordando com esta Notificação. 

A subsidiária ou afiliada da Zimmer Biomet com quem você, seu Provedor de Saúde ou seu paciente está interagindo ou que possui e opera o 
Produto ou Serviço é, onde aplicável, a entidade responsável pela coleta e uso de seus Dados Pessoais (conhecida em algumas jurisdições como o 
controlador de dados). Uma lista dos controladores de dados e detalhes de contato pode ser encontrada no Anexo 1 a esta Notificação. 



Coleta de informações 
 
Dados pessoais 

"Dados pessoais" é qualquer informação que possa ser usada para identificar um indivíduo ou que possamos vincular diretamente a um indivíduo, 
tais como nome, endereço, endereço de e-mail, número de telefone, número de cartão de crédito ou informações sobre saúde ou tratamento, 
conforme o caso. Os Dados Pessoais em algumas jurisdições podem incluir informações que indiretamente identifiquem uma pessoa - tais como 
um número único atribuído a um paciente por um Provedor de Saúde, mesmo na ausência de outras informações de identificação. Observe que, 
para os pacientes, conforme descrito abaixo, frequentemente recebemos, de seu Provedor de Saúde, informações sobre você. 

Alguns exemplos de casos em que coletamos dados pessoais incluem se você: 

 se cadastra para obter uma conta para um de nossos Produtos ou Serviços; 
 assina boletins informativos ou outros materiais informativos ou de marketing; 
 participa de nossos eventos, conferências ou treinamentos, incluindo treinamentos de cirurgia e demonstrações de produtos e serviços; 
 nos faz uma pergunta, entrando em contato conosco; 
 solicita um emprego conosco; 
 interage conosco como cliente, fornecedor, fornecedor ou parceiro comercial ou um funcionário ou representante dos mesmos, inclusive 

se você fornecer informações sobre seus clientes ou pacientes; 
 responde a nossas pesquisas ou questionários; 
 faz uma reclamação para nós ou para nossos clientes sobre nós; ou 
 compra, usa ou recebe nossos Produtos ou Serviços. 

Processaremos quaisquer Dados Pessoais que coletamos de acordo com a lei aplicável e conforme explicado neste Aviso (a menos que, conforme 
explicado acima, uma de nossas outras políticas ou avisos aplique). Em algumas circunstâncias, se você não quiser nos fornecer suas informações, 
determinados Produtos e Serviços podem não estar disponíveis para você. 

Abaixo está um resumo de como podemos coletar, processar e usar os Dados Pessoais e os possíveis destinatários de seus Dados Pessoais, agora 
e nos últimos doze meses. Algumas jurisdições exigem que declaremos as bases legais para o processamento de seus Dados Pessoais, o que está 
incluído abaixo, mas observe que nem todas as jurisdições podem reconhecer todas as bases legais. 



Usuários de Serviços Online e Visitantes de nossos Websites e Locais Físicos 
 

Podemos processar seus Dados Pessoais quando você visita nossos websites, nossos locais físicos, ou quando você nos envia consultas on-line (por 
exemplo, via e-mail) ou off-line (por exemplo, por cartas escritas). 

Nós processamos estes tipos de dados pessoais: 
Nós obtemos 
estes dados 
pessoais de: 

Processamos estes 
Dados Pessoais para 
os seguintes 
propósitos: 

Processamos estes Dados 
Pessoais sob as seguintes 
bases legais: 

Podemos compartilhar estes 
dados pessoais com: 

Identidade e informações de contato, tais como: 
 nome e sobrenome 
 endereço de e-mail 
 endereço postal 
 número de telefone 
 
Outras informações pessoais, tais como: 
 idade 
 gênero 
 estado civil 
 deficiência 
 data de nascimento 
Informações visuais, tais como: 
 imagens fixas 
 vídeo (inclusive via CCTV) 
 
Informações técnicas, tais como: 
 Endereços de Protocolo Internet (IP) 
 tipo de navegador e idioma do navegador 
 tipo de dispositivo 
 IDs de publicidade associadas ao seu 

dispositivo (como o ID da Apple para 
Publicidade (IDFA) ou o ID de Publicidade do 
Android (AAID)) 

 você 
diretamente 

 seus 
dispositivos 

 nossos sistemas 
de segurança 
(incluindo 
CCTV) 

 para lhe fornecer 
nossos produtos e 
serviços 

 para se comunicar 
com você 

 para identificar e 
autenticar você 

 para personalizar o 
conteúdo para você 

 para detectar 
incidentes de 
segurança 

 para proteger contra 
atividades 
maliciosas ou ilegais 

 para garantir o uso 
adequado de nossos 
produtos e serviços 

 para melhorar nossos 
produtos e serviços 

 para uso transitório e 
de curto prazo 

 para fins 
administrativos 

 para os fins de nossos 
legítimos interesses 

 em preparação para ou 
para executar um 
contrato com você 

 em circunstâncias em 
que tenhamos solicitado 
e recebido o 
consentimento e para 
outros fins que possam 
ser exigidos ou 
permitidos por lei*. 

 Zimmer Biomet, nossas 
afiliadas, subsidiárias e 
empresas relacionadas 

 parceiros que nos ajudam a 
fornecer os Produtos ou 
Serviços ou nos ajudam a 
melhorar nosso marketing 
ou administração*** 



 data e hora em que você utiliza nossos 
produtos e serviços 

 Uniform Resource Locators, ou URLs (ou 
seja, endereços de website) visitados antes da 
chegada e após a saída de nossos Produtos e 
Serviços 

 atividade em nossos Produtos e Serviços e 
sites ou aplicações de referência 

 dados coletados de cookies ou outras 
tecnologias similares*** 

 informações sobre geolocalização 
 
Dados anonimizados / desidentificados 
Dados anonimizados são dados cujas 
características pessoais individuais foram 
removidas de tal forma que você não é 
identificado e as informações não são mais 
consideradas Dados pessoais segundo as leis de 
proteção de dados****. 

 para marketing, 
pesquisa interna e 
desenvolvimento 

 para garantia de 
qualidade 

Pacientes e usuários de dispositivos médicos 
 
Podemos processar seus Dados Pessoais quando você for o paciente existente ou potencial de um provedor de saúde que seja cliente Zimmer Biomet e/ou 
quando você receber ou usar um dispositivo médico Zimmer Biomet (incluindo, quando aplicável, aplicativos móveis). 

Nós processamos estes tipos de Dados Pessoais: 
Nós obtemos 
estes Dados 
Pessoais de: 

Processamos estes 
Dados Pessoais para 
os seguintes 
propósitos: 

Processamos estes Dados 
Pessoais sob as seguintes 
bases legais: 

Podemos compartilhar estes 
Dados Pessoais com: 



Identidade e informações de contato, tais como: 
 nome e sobrenome 
 endereço de e-mail 
 endereço postal 
 número de telefone 
 
Outras informações pessoais, tais como: 
 idade 
 gênero 
 estado civil 
 deficiência 
 data de nascimento 
 
Informações visuais, tais como: 
 fotos e vídeos de atividades de tratamento 
 
Informações técnicas, tais como: 
 Endereços de Protocolo Internet (IP) 
 tipo de navegador e idioma do navegador 
 tipo de dispositivo 
 IDs de publicidade associadas ao seu 

dispositivo (como o ID da Apple para 
Publicidade (IDFA) ou o ID de Publicidade do 
Android (AAID)) 

 data e hora em que você utiliza nossos 
produtos e serviços 

 Uniform Resource Locators, ou URLs (ou 
seja, endereços de website) visitados antes da 
chegada e após a saída de nossos Produtos e 
Serviços 

 atividade em nossos Produtos e Serviços e 
sites ou aplicações de referência 

 dados coletados de cookies ou outras 
tecnologias similares*** 

 você 
diretamente 

 seu prestador 
de serviços de 
saúde 

 seus 
dispositivos 

 nossos 
parceiros 
comerciais 

 para lhe fornecer 
nossos produtos e 
serviços 

 para se comunicar 
com você 

 para identificar e 
autenticar você 

 para detectar 
incidentes de 
segurança 

 para proteger contra 
atividades 
maliciosas ou ilegais 

 para garantir o uso 
adequado de nossos 
produtos e serviços 

 para melhorar nossos 
produtos e serviços 

 para uso transitório e 
de curto prazo 

 para fins 
administrativos 

 para garantia de 
qualidade 

 para os fins de nossos 
legítimos interesses 

 para o diagnóstico 
médico e a prestação de 
serviços de saúde e 
tratamento 

 no interesse público 
 para cumprir uma 

obrigação legal 
 em preparação para ou 

para executar um 
contrato 

 para proteger interesses 
vitais 

 para garantir altos 
padrões de qualidade e 
segurança da saúde e dos 
dispositivos médicos 

 em circunstâncias em 
que tenhamos solicitado 
e recebido o 
consentimento e para 
outros fins que possam 
ser exigidos ou 
permitidos por lei*. 

 Zimmer Biomet, nossas 
afiliadas, subsidiárias e 
empresas relacionadas 

 Prestadores de serviços de 
saúde 

 parceiros que nos ajudam a 
fornecer os Produtos ou 
Serviços ou nos ajudam a 
melhorar nossa 
comercialização ou 
administração*** 



 informações sobre geolocalização 
 
Informações relativas ao seu tratamento, tais 
como: 
 data de nascimento 
 sexo/gênero 
 datas de tratamento 
 histórico médico e informações sobre o 

tratamento 
 medidas de resultados relatadas pelos 

pacientes (por exemplo, respostas a 
questionários e pesquisas)  

 Raios-X, imagens de ressonância magnética e 
exames médicos 

 atividade do usuário 
 detalhes de conclusão e uso da terapia 
 comunicações com seu Provedor de Saúde , 

incluindo áudio e/ou vídeo de sessões de 
telesaúde;  

Informações comerciais e financeiras, tais 
como: 
 Produtos e serviços adquiridos, obtidos ou 

considerados  
 solicitar documentação 
 registros de atendimento ao cliente 
 histórico das transações financeiras 
 número da conta financeira 
 
Dados anonimizados / desidentificados 
Dados anonimizados são dados cujas 
características pessoais individuais foram 
removidas de tal forma que você não é 
identificado e as informações não são mais 



consideradas Dados pessoais segundo as leis de 
proteção de dados****. 

Prestadores de serviços de saúde 
 
Podemos processar seus Dados Pessoais quando você é um provedor de serviços de saúde que é cliente atual ou potencial da Zimmer Biomet, usa produtos 
e serviços Zimmer Biomet, ou trata pacientes com produtos e serviços Zimmer Biomet, incluindo o uso dos portais online da Zimmer Biomet. 

Nós processamos estes tipos de Dados Pessoais: 
Nós obtemos 
estes Dados 
Pessoais de: 

Processamos estes 
Dados Pessoais para 
os seguintes 
propósitos: 

Processamos estes Dados 
Pessoais sob as seguintes 
bases legais: 

Podemos compartilhar estes 
Dados Pessoais com: 

Identidade e informações de contato, tais como: 
 nome e sobrenome 
 endereço de e-mail 
 endereço postal 
 número de telefone 
 
Outras informações pessoais, tais como: 
 idade 
 gênero 
 estado civil 
 deficiência 
 data de nascimento 
 
Informações técnicas, tais como: 
 Endereços de Protocolo Internet (IP) 

 você 
diretamente 

 seus 
dispositivos 

 nossos 
parceiros 
comerciais 

 seu empregador 
ou principal 

 seus pacientes 
 outros 

prestadores de 
serviços de 
saúde 

 para lhe fornecer 
nossos produtos e 
serviços 

 para se comunicar 
com você 

 para identificar e 
autenticar você 

 para detectar 
incidentes de 
segurança 

 para proteger contra 
atividades 
maliciosas ou ilegais 

 para garantir o uso 
adequado de nossos 
produtos e serviços 

 para fins de diagnóstico 
médico e para a 
prestação de cuidados de 
saúde e tratamento 

 para fins de pesquisa 
científica ou histórica ou 
estatística 

 para garantir altos 
padrões de qualidade e 
segurança da saúde e dos 
dispositivos médicos 

 para os fins de nossos 
legítimos interesses 

 para cumprir com uma 
obrigação legal 

 Zimmer Biomet, nossas 
afiliadas, subsidiárias e 
empresas relacionadas 

 outros prestadores de 
serviços de saúde 

 seus pacientes 
 parceiros que nos ajudam a 

fornecer os Produtos ou 
Serviços ou nos ajudam a 
melhorar nosso marketing 
ou administração*** 



 tipo de navegador e idioma do navegador 
 tipo de dispositivo 
 IDs de publicidade associadas ao seu 

dispositivo (como o ID da Apple para 
Publicidade (IDFA) ou o ID de Publicidade do 
Android (AAID)) 

 data e hora em que você utiliza nossos 
produtos e serviços 

 Uniform Resource Locators, ou URLs (ou 
seja, endereços de website) visitados antes da 
chegada e após a saída de nossos Produtos e 
Serviços 

 atividade em nossos Produtos e Serviços e 
sites ou aplicações de referência 

 dados coletados de cookies ou outras 
tecnologias similares*** 

 informações sobre geolocalização 
 
Informações comerciais e financeiras, tais 
como: 
 Produtos e serviços adquiridos, obtidos ou 

considerados  
 solicitar documentação 
 registros de atendimento ao cliente 
 histórico das transações financeiras 
 número da conta financeira 
 
Informações profissionais e educacionais, tais 
como: 
 cargo  
 empregador 
 Número de identificação do fornecedor 

nacional 
 número da licença médica estadual 

 para melhorar nossos 
produtos e serviços 

 para uso transitório e 
de curto prazo 

 para fins 
administrativos 

 para garantia de 
qualidade 

 para marketing, 
pesquisa interna e 
desenvolvimento 

 para garantia de 
qualidade 

 para personalizar o 
conteúdo para você 

 em preparação para ou 
para executar um 
contrato 

 para proteger interesses 
vitais 

 em circunstâncias em 
que tenhamos solicitado 
e recebido o 
consentimento e para 
outros fins que possam 
ser exigidos ou 
permitidos por lei*. 



 habilidades de trabalho 
 histórico de emprego 
 diplomas de graduação 
 certificações 
 treinamento especializado 
 respostas a pesquisas e questionários 
 histórico de matrículas para nossos eventos de 

educação e treinamento 
 
Dados anonimizados / desidentificados 
Dados anonimizados são dados cujas 
características pessoais individuais foram 
removidas de tal forma que você não é 
identificado e as informações não são mais 
consideradas Dados pessoais segundo as leis de 
proteção de dados****. 

Emprego e Estágio de Candidatos 
 
Podemos processar seus Dados Pessoais quando você se candidatar ou for candidato a um emprego ou estágio na Zimmer Biomet. 

Nós processamos estes tipos de Dados Pessoais: 
Nós obtemos 
estes Dados 
Pessoais de: 

Processamos estes 
Dados Pessoais para 
os seguintes 
propósitos: 

Processamos estes Dados 
Pessoais sob as seguintes 
bases legais: 

Podemos compartilhar estes 
Dados Pessoais com: 



Identidade e informações de contato, tais como: 
 nome e sobrenome 
 endereço de e-mail 
 endereço postal 
 número de telefone 
Outras informações pessoais, tais como: 
 idade 
 gênero 
 estado civil 
 deficiência 
 data de nascimento 
Informações técnicas, tais como: 
 Endereços de Protocolo Internet (IP) 
 tipo de navegador e idioma do navegador 
 tipo de dispositivo 
 IDs de publicidade associadas ao seu 

dispositivo (como o ID da Apple para 
Publicidade (IDFA) ou o ID de Publicidade do 
Android (AAID)) 

 data e hora em que você utiliza nossos 
produtos e serviços 

 Uniform Resource Locators, ou URLs (ou 
seja, endereços de website) visitados antes da 
chegada e após a saída de nossos Produtos e 
Serviços 

 atividade em nossos Produtos e Serviços e 
sites ou aplicações de referência 

 dados coletados de cookies ou outras 
tecnologias similares*** 

 informações sobre geolocalização 
 

Informações profissionais e educacionais, tais 
como: 
 cargo ou cargo 

 você 
diretamente 

 seu empregador 
ou principal 

 seus 
dispositivos 

 nossos 
parceiros 
comerciais 

 para se comunicar 
com você 

 para identificar e 
autenticar você 

 para detectar 
incidentes de 
segurança 

 para proteger contra 
atividades 
maliciosas ou ilegais 

 para uso transitório e 
de curto prazo 

 para fins 
administrativos 

 para marketing, 
pesquisa interna e 
desenvolvimento 

 para os fins de nossos 
legítimos interesses 

 em preparação para ou 
para assinar um contrato 

 para cumprir uma 
obrigação legal 

 em circunstâncias em 
que tenhamos solicitado 
e recebido o 
consentimento e para 
outros fins que possam 
ser exigidos ou 
permitidos por lei*. 

 Zimmer Biomet, nossas 
afiliadas, subsidiárias e 
empresas relacionadas 

 parceiros que nos ajudam a 
fornecer os Produtos ou 
Serviços ou nos ajudam a 
melhorar nosso marketing 
ou administração*** 



 empregador 
 habilidades de trabalho 
 histórico de emprego 
 diplomas de graduação 
 certificações 
 treinamento especializado 
 respostas a pesquisas e questionários 
 
Dados anonimizados / desidentificados 
Dados anonimizados são dados cujas 
características pessoais individuais foram 
removidas de tal forma que você não é 
identificado e as informações não são mais 
consideradas Dados pessoais segundo as leis de 
proteção de dados****. 

Parceiros de negócios e seus funcionários, agentes e empreiteiros 
 
Podemos processar seus Dados pPessoais quando você atua como um parceiro comercial, como fornecedor, fornecedor, distribuidor, varejista ou prestador 
de serviços. 

Nós processamos estes tipos de Dados Pessoais: 
Nós obtemos 
estes Dados 
Pessoais de: 

Processamos estes 
Dados Pessoais para 
os seguintes 
propósitos: 

Processamos estes Dados 
Pessoais sob as seguintes 
bases legais: 

Podemos compartilhar estes 
Dados Pessoais com: 



Identidade e informações de contato, tais como: 
 nome e sobrenome 
 endereço de e-mail 
 endereço postal 
 número de telefone 
 
Outras informações pessoais, tais como: 
 idade 
 gênero 
 estado civil 
 deficiência 
 data de nascimento 
 
Informações técnicas, tais como: 
 Endereços de Protocolo Internet (IP) 
 tipo de navegador e idioma do navegador 
 tipo de dispositivo 
 IDs de publicidade associadas ao seu 

dispositivo (como o ID da Apple para 
Publicidade (IDFA) ou o ID de Publicidade do 
Android (AAID)) 

 data e hora em que você utiliza nossos 
produtos e serviços 

 Uniform Resource Locators, ou URLs (ou 
seja, endereços de website) visitados antes da 
chegada e após a saída de nossos Produtos e 
Serviços 

 atividade em nossos Produtos e Serviços e 
sites ou aplicações de referência 

 dados coletados de cookies ou outras 
tecnologias similares*** 

 informações sobre geolocalização 
 

 você 
diretamente 

 nossos 
parceiros 
comerciais 

 seu empregador 
ou principal 

 seus 
dispositivos 

 para se comunicar 
com você 

 para identificar e 
autenticar você 

 para detectar 
incidentes de 
segurança 

 para proteger contra 
atividades 
maliciosas ou ilegais 

 para uso transitório e 
de curto prazo 

 para fins 
administrativos 

 para marketing, 
pesquisa interna e 
desenvolvimento 

 para lhe fornecer 
nossos produtos e 
serviços 

 para se comunicar 
com você 

 para identificar e 
autenticar você 

 para os fins de nossos 
legítimos interesses 

 para o diagnóstico 
médico e a prestação de 
serviços de saúde e 
tratamento 

 no interesse público 
 para cumprir com uma 

obrigação legal 
 em preparação para ou 

para executar um 
contrato 

 para proteger interesses 
vitais 

 para garantir altos 
padrões de qualidade e 
segurança da saúde e dos 
dispositivos médicos 

 em circunstâncias em 
que tenhamos solicitado 
e recebido o 
consentimento e para 
outros fins que possam 
ser exigidos ou 
permitidos por lei*. 

 Zimmer Biomet, nossas 
afiliadas, subsidiárias e 
empresas relacionadas 

 Prestadores de serviços de 
saúde 

 pacientes 
 parceiros que nos ajudam a 

fornecer os Produtos ou 
Serviços ou nos ajudam a 
melhorar nosso marketing 
ou administração*** 



Informações comerciais e financeiras, tais 
como: 
 Produtos e serviços adquiridos, obtidos ou 

considerados  
 solicitar documentação 
 registros de atendimento ao cliente 
 histórico das transações financeiras 
 número da conta financeira 
 
Dados anonimizados / desidentificados 
Dados anonimizados são dados cujas 
características pessoais individuais foram 
removidas de tal forma que você não é 
identificado e as informações não são mais 
consideradas Dados pessoais segundo as leis de 
proteção de dados****. 

Participantes e participantes em eventos da Zimmer Biomet 
 
Podemos processar seus Dados Pessoais quando você comparece ou participa de eventos profissionais e educacionais que patrocinamos ou realizamos. 

Nós processamos estes tipos de Dados Pessoais: 
Nós obtemos 
estes Dados 
Pessoais de: 

Processamos estes 
Dados Pessoais para 
os seguintes 
propósitos: 

Processamos estes Dados 
Pessoais sob as seguintes 
bases legais: 

Podemos compartilhar estes 
Dados Pessoais com: 

Identidade e informações de contato, tais como: 
 nome e sobrenome 
 endereço de e-mail 
 endereço postal 
 número de telefone 
 
Outras informações pessoais, tais como: 
 idade 
 gênero 
 estado civil 

 você 
diretamente 

 seu empregador 
ou principal 

 seus 
dispositivos 

 nossos 
parceiros 
comerciais 

 para se comunicar 
com você 

 para identificar e 
autenticar você 

 para detectar 
incidentes de 
segurança 

 para proteger contra 
atividades 
maliciosas ou ilegais 

 para os fins de nossos 
legítimos interesses 

 em preparação para ou 
para executar um 
contrato 

 para cumprir uma 
obrigação legal 

 em circunstâncias em 
que tenhamos solicitado 
e recebido o 

 Zimmer Biomet, nossas 
afiliadas, subsidiárias e 
empresas relacionadas 

 outros participantes e 
participantes do evento 

 parceiros que nos ajudam a 
fornecer os Produtos ou 
Serviços ou nos ajudam a 
melhorar nosso marketing 
ou administração*** 



 deficiência 
 data de nascimento 
 
Informações técnicas, tais como: 
 Endereços de Protocolo Internet (IP) 
 tipo de navegador e idioma do navegador 
 tipo de dispositivo 
 IDs de publicidade associadas ao seu 

dispositivo (como o ID da Apple para 
Publicidade (IDFA) ou o ID de Publicidade do 
Android (AAID)) 

 data e hora em que você utiliza nossos 
produtos e serviços 

 Uniform Resource Locators, ou URLs (ou 
seja, endereços de website) visitados antes da 
chegada e após a saída de nossos Produtos e 
Serviços 

 atividade em nossos Produtos e Serviços e 
sites ou aplicações de referência 

 dados coletados de cookies ou outras 
tecnologias similares*** 

 informações sobre geolocalização 
 
Informações profissionais e educacionais, tais 
como: 
 cargo  
 empregador 
 habilidades de trabalho 
 histórico de emprego 
 diplomas de graduação 
 certificações 
 treinamento especializado 
 respostas a pesquisas e questionários 
 

 para uso transitório e 
de curto prazo 

 para fins 
administrativos 

 para marketing, 
pesquisa interna e 
desenvolvimento 

consentimento e para 
outros fins que possam 
ser exigidos ou 
permitidos por lei*. 



Informações visuais, tais como: 
 imagens fixas 
 vídeo (inclusive via CCTV) 
 
Dados anonimizados / desidentificados 
Dados anonimizados são dados cujas 
características pessoais individuais foram 
removidas de tal forma que você não é 
identificado e as informações não são mais 
consideradas Dados pessoais segundo as leis de 
proteção de dados****. 

 
*As bases legais nas quais a Zimmer Biomet se baseia sob o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia ("GDPR") incluem as 
enumeradas nos artigos 6 e 9, dependendo do tipo de dados pessoais. 

**Em circunstâncias limitadas, os destinatários podem incluir, (1) em caso de venda, cessão ou transferência para o comprador, cessionário ou 
cessionário; e, (2) funcionários do governo, agentes da lei ou outros, quando permitido por esta Notificação ou exigido por lei. 

*** Isso inclui nos Estados Unidos da América a remoção de identificadores das informações sanitárias protegidas exigidas pela Health Insurance 
Portability and Accountability Act (HIPAA), 45 CFR § 164.514(b)(2), para que tais dados sejam considerados desidentificados. 

Biscoitos e ferramentas similares 

Quando você visita os websites ou aplicativos da Zimmer Biomet, podemos usar "cookies", web beacons e outras tecnologias para nos ajudar a 
servir melhor os usuários e para nos ajudar a avaliar e melhorar o conteúdo ou as funções dos Produtos ou Serviços. Um cookie é um pequeno 
dado (um código numérico único) enviado de um website ou aplicativo e armazenado em um dispositivo do usuário enquanto este navega pelo 
website ou usa o aplicativo. Os cookies fazem muitos trabalhos diferentes, como identificar atividades anteriores para que seu uso do Produto ou 
Serviço seja mais eficiente e agradável, lembrando suas preferências (como escolhas de idioma), e autenticando você. 

Os usos comuns para cookies incluem:  

 identificar os usuários que assinaram um Produto ou Serviço para evitar que os usuários tenham que enviar um nome de usuário e senha 
repetidamente; 



 manter registro das preferências dos usuários quanto ao conteúdo que gostariam de ver e ao formato em que gostariam de vê-lo, para que 
não precisem reapresentar as preferências; 

 manter registro de quais páginas os usuários solicitam melhorias no conteúdo e navegação do site; 
 engajando-se em análises sobre como os Produtos ou Serviços são utilizados; e 
 coletando informações sobre as atividades dos usuários ao longo do tempo e através de diferentes websites ou aplicações durante o uso do 

website ou aplicação. 

Web beacons (também conhecidos como internet tags, pixel tags e clear GIFs) são pequenos pedaços de código que podem ser colocados em 
nossos websites ou outros Produtos e Serviços que nos permitem obter informações sobre o uso. Os Web beacons não podem identificá-lo como 
um indivíduo e são usados para ajudar a exibir o conteúdo aos visitantes e para gerar estatísticas relativas ao tráfego e tendências da Web. 

Se você gostaria de optar por não usar ou retirar o consentimento para usar cookies não essenciais e tecnologias relacionadas, você pode configurar 
seu navegador para impedir o uso de cookies dos sites da Zimmer Biomet, bem como outros sites que você possa visitar (veja 
www.aboutcookies.org para mais informações sobre como fazer isso). Se você fizer isso, você ainda poderá usar os Produtos e Serviços Zimmer 
Biomet, mas é possível que algumas partes dos Produtos e Serviços não funcionem adequadamente ou possam ter um desempenho mais lento. 
Você também pode ser capaz de optar por não usar / retirar o consentimento para usar cookies não essenciais e tecnologias relacionadas, clicando 
no botão "Preferências" na parte inferior deste Produto ou Serviço. Exceto onde proibido por lei, ao usar nossos Produtos e Serviços e não desativar 
os cookies, você consente com o uso dos mesmos. 

Para mais informações sobre nosso uso de cookies, web beacons e tecnologias similares, consulte o Aviso de Cookies Zimmer Biomet. 

Informações para crianças 

A Zimmer Biomet não coleta, mantém, divulga ou processa intencionalmente Dados Pessoais de menores de 16 anos sem a permissão dos pais ou 
tutores legais desses menores. 

Combinação de dados 

Podemos combinar informações que coletamos, sejam ou não Dados Pessoais, com Dados Pessoais que podemos obter de terceiros, incluindo 
Prestadores de Serviços de Saúde. 



Características interativas de nossos Websites 

Na medida em que oferecemos qualquer fórum público ou de grupo sobre nossos Produtos ou Serviços, tais como notícias, blogs, quadros de 
mensagens ou ferramentas similares ("Recursos Interativos"), os posts ou comentários que você fizer podem ser públicos e vistos por outros. Você 
deve ter cuidado antes de postar informações sobre si mesmo, incluindo Dados Pessoais. Você reconhece e compreende que não tem nenhuma 
garantia de privacidade ou confidencialidade sobre o conteúdo que submete às Características Interativas sobre os Produtos e Serviços. Exceto 
quando exigido pela lei aplicável, não assumimos nenhuma obrigação de remover os Dados Pessoais que você publica em nossos Produtos e 
Serviços, e você divulga quaisquer Dados Pessoais por sua própria conta e risco. 

Links para outros Websites 

Nossos Produtos ou Serviços podem conter links para outros websites, aplicações, produtos ou serviços que não são de propriedade ou operados 
pela Zimmer Biomet, tais como websites de mídia social e aplicações como Facebook e Twitter. Você deve rever cuidadosamente as políticas e 
práticas de privacidade de outros websites, produtos e serviços, pois não podemos controlar e não somos responsáveis pelas políticas, avisos ou 
práticas de websites, aplicativos, produtos e serviços de terceiros. 

Salvaguardando informações 

De acordo com as leis e exigências aplicáveis, a Zimmer Biomet implementou salvaguardas físicas, técnicas e administrativas para proteger os 
Dados Pessoais contra perda, mau uso, alteração, roubo, acesso não autorizado e divulgação não autorizada, de acordo com as obrigações legais e 
práticas do setor. Avaliamos estas salvaguardas para ajudar a minimizar os riscos de novas ameaças à segurança. Entretanto, como acontece com 
todos os websites, aplicativos, produtos e serviços, infelizmente não somos capazes de garantir a segurança dos dados coletados através de nossos 
Produtos e Serviços. 

Seus direitos relativos às suas informações pessoais 

Sob a lei de proteção de dados de sua jurisdição, você pode exercer os seguintes direitos com respeito a alguns ou todos os seus Dados Pessoais:  
 para solicitar acesso a seus dados pessoais (inclusive sob o artigo 15 da GDPR); 
 para solicitar que retificamos ou apagamos seus dados pessoais (inclusive sob os artigos 16 e 17 da GDPR); 
 para solicitar que restrinjamos ou bloquemos o processamento de seus dados pessoais (inclusive sob os artigos 18, 21 e 22 da GDPR); 
 fornecer seus dados pessoais diretamente a outro, ou seja, um direito à portabilidade de dados (inclusive sob o artigo 20 da GDPR); e 



 quando previamente obtivemos seu consentimento, para retirar o consentimento ao processamento (inclusive sob o artigo 21 da GDPR). 

A Zimmer Biomet não o discriminará pelo exercício de seus direitos.   

Para exercer estes direitos, favor enviar uma solicitação usando o Formulário de Solicitação de Privacidade, escreva para 
privacy.nam@zimmerbiomet.com ou para os EUA somente, ligue para 1-844-922-2721. Alternativamente, você pode encontrar os detalhes de 
contato relevantes para seu país de residência no Anexo 1 a esta Notificação.  

Observe que podemos exigir informações adicionais de você ou de seu agente autorizado para honrar seu pedido e podemos negar seu pedido se 
não pudermos verificar sua identidade ou status.   

Se você estiver preocupado sobre como seus dados pessoais são utilizados, por favor, envie-nos um e-mail ou entre em contato conosco. Você 
também pode ter o direito de apresentar uma reclamação contra nós. Para fazer isso, entre em contato com a autoridade local de proteção de dados 
(se houver alguma em seu país). 

Transferência de dados pessoais através das fronteiras nacionais 

Esteja ciente de que os Dados Pessoais que coletamos e processamos podem ser transferidos e mantidos fora de seu estado, província, país ou 
outra jurisdição, onde as leis de privacidade podem não ser tão protetoras quanto aquelas em sua localidade, incluindo os Estados Unidos da 
América. A Zimmer Biomet implementou salvaguardas, de acordo com as exigências legais aplicáveis, para proteger seus Dados Pessoais, 
independentemente das normas do país onde seus Dados Pessoais podem ser transferidos. Isto inclui a celebração de acordos com terceiros, tais 
como prestadores de serviços, para exigir que eles adotem normas que garantam um nível equivalente de proteção de dados como aqueles que 
adotamos. 

E-mails promocionais e de marketing 

Você pode cancelar sua inscrição em qualquer e-mail de marketing ou promocional. Para isso, envie-nos um e-mail para 
websupport@zimmerbiomet.com ou use o mecanismo de cancelamento oferecido em nossos e-mails de marketing ou outras comunicações, 
conforme o caso. Observe que, se você já tiver solicitado nossos Produtos ou Serviços quando decidir cancelar o consentimento, um curto período 
de tempo poderá decorrer antes que possamos atualizar suas preferências e garantir que honramos seu pedido. 
 



Por quanto tempo suas informações pessoais serão retidas 

Conservaremos seus dados pessoais enquanto mantivermos um relacionamento com você, seu Provedor de Saúde ou seu paciente e/ou enquanto 
fornecermos um Produto ou Serviço a você ou a clientes que o atendam. Podemos reter seus Dados Pessoais, portanto, enquanto for razoavelmente 
necessário para fins comerciais legítimos ou para fins legais e regulamentares. 

Nota especial para os pacientes nos Estados Unidos da América 

Se você é um paciente dos EUA, por favor note que este Aviso é distinto do Aviso de Práticas de Privacidade do seu Provedor de Saúde HIPAA, 
que descreve como seu Provedor de Saúde usa e divulga informações individualmente identificáveis sobre sua saúde que ele coleta, bem como 
quaisquer outras práticas de privacidade que ele aplica. A Zimmer Biomet coleta, usa e divulga dados pessoais que recebe em nome de seu Provedor 
de Saúde de acordo com o Aviso de Práticas de Privacidade HIPAA de seu Provedor de Saúde. 

Alterações a esta Nota de Privacidade 

Este aviso de privacidade é efetivo a partir da data da última atualização, conforme indicado abaixo.  Podemos atualizar este aviso de tempos em 
tempos sem aviso prévio. Como tal, você deve revisar este aviso periodicamente. Suas interações contínuas conosco e/ou o uso de nossos Produtos 
e Serviços sujeitos a esta Notificação constituem sua concordância com esta Notificação. 

Contate-nos 

Se você tiver qualquer dúvida, incluindo como acessar este aviso em um formato alternativo ou para obter mais informações sobre as medidas de 
segurança descritas em "Safeguarding Information", por favor, envie-nos um e-mail para privacy.nam@zimmerbiomet.com ou escreva-nos para 
Zimmer Biomet, Attn: Global Privacy Officer, P.O. Box 708 1800, West Center Street, Warsaw, Indiana 46581-0708. 

Para mais detalhes de contato de seu país de residência, consulte o Anexo 1 a esta Notificação.  

Atualizado:  novembro de 2022 

  



Anexo 1 - Lista de controladores de dados e detalhes de contato para perguntas sobre proteção de dados ou para exercer seus direitos em relação 
a suas informações pessoais*. 

País Nome Endereço Endereço de e-mail 

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

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

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

Brasil 
WM World Medical Importação e 
Exportação Ltda. 

Rua Do Rezende 189, Rio De Janeiro- 
RJ, CEP 20230 -050, Brasil privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Brasil Zimmer Biomet Brasil Ltda. 

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

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

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

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

China 
Beijing Montagne Medical Device Co., 
Ltd. 

Edifício nº 1, Nº 21, Boxing 6th Road, 
Beijing Economic-Technological 
Development Area, Beijing, 100176, 
People's Republic of China privacy.apac@zimmerbiomet.com 

China 
Changzhou Biomet Medical Device Co. 
Ltd. 

No. 235 Chuangxin Road, EPZ Distrito 
de Xinbei, Changzhou, China P.C., 
213031, República Popular da China privacy.apac@zimmerbiomet.com 

China 
Shanghai Biomet Business Consulting 
Co., Ltd 

Unidade 02-03, 42/F, No. 580, West 
Nanjing Road, Xangai, República 
Popular da China privacy.apac@zimmerbiomet.com 



China 
Zhejiang Biomet Medical Products Co. 
Ltd. 

980, Shenli Road, Cidade de Jinhua, 
Província de Zhejiang 321016, 
República Popular da China privacy.apac@zimmerbiomet.com 

China 
Zimmer (Shanghai) Medical 
International Trading Co. 

1/F, 129 North Fute Road, China 
(Shanghai) Pilot Free Trade Zone, 
200131, República Popular da China privacy.apac@zimmerbiomet.com 

China 

Zimmer (Shanghai) Medical 
International Trading Co., Ltd Filial de 
Pequim 

Unidade 03-05, 12/F, Torre A, Edifício 
Borui, Nº 26 North Road, East 3rd Ring, 
Chao Yang District Beijing, República 
Popular da China privacy.apac@zimmerbiomet.com 

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

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

República Tcheca Zimmer Tcheco, s.r.o. 
Praha 4, Na Vítězné pláni 1719/4, 140 
00 República Tcheca privacy.emea@zimmerbiomet.com 

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

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

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

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

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

França Fabricação Zimmer France 
127 avenue René Jacot, 25460 Etupes, 
França privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Alemanha Biomet Deutschland GmbH 
Gustav-Krone-Strasse 2, 14167 Berlim, 
Alemanha 

dpo.germany@zimmerbiomet.com 
 
 



Alemanha Zimmer Biomet Deutschland GmbH 

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

 
 

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

dpo.germany@zimmerbiomet.com 
 
 

Grécia 

ZIMMER BIOMET HELLAS TRADING E 
INDUSTRIAL ÚNICO MEMBRO SOCIETE 
ANONYME OF MEDICAL AND 
PHARMACEUTICAL GOODS 

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

Hong Kong Zimmer Asia (HK) Limited 

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

Índia Zimmer India Pvt Ltd 

Vanijya Kunj, Enkay Towers, Unidade 
nº 6, 6º andar, Udyog Vihar, Fase V, 
Gurgaon - 122016, Haryana, Índia privacy.apac@zimmerbiomet.com 

Irlanda 
Zimmer Orthopedics Manufacturing 
Ltd. 

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

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

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

Malásia Zimmer Medical (Malásia) Sdn Bhd 

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

México Biomet México S.A. de C.V. 

Avenida Periferico Sur #4829-401, 
Colonia Parques del Pedregal, CEP 
14010, Delegacion Tlalpan, Cidade do 
México, México privacy.nam@zimmerbiomet.com 

México 
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, Código Postal 14010, Cidade 
do México, México 

Países Baixos 
Biomet Global Supply Chain Center 
B.V. 

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

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

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

Nova Zelândia Zimmer Biomet New Zealand Company 

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

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

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

Portugal 
Zimmer Biomet Portugal Unipessoal, 
Lda 

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

Porto Rico Biomet Orthopedics Porto Rico, Inc. 

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

Romênia Zimmer Biomet Romania S.R.L. 

206D Calea 13 Septembrie, QUARTO 3, 
2ND FLOOR, Setor 5, Bucareste, 
Romênia privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Rússia Zimmer CIS Ltd. 
Usachev st. , 29-9, Moscou 119048, 
Federação Russa privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Arábia Saudita Zimmer Biomet Asel AlArabia Ltd  

7007 King Fahd Branch Road - Ar 
Rahmaniyah Dist. Unit No 101 Riyadh 
12341 - 4409 Reino da Arábia Saudita privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Singapura Zimmer Pte Ltd 

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



Eslováquia Zimmer Eslováquia s.r.o. 
Mostová 2, 811 02 Bratislava, 
República Eslovaca privacy.emea@zimmerbiomet.com 

África do Sul Zimmer Biomet South Africa (Pty) Ltd. 

Meersig 1, Constantia Boulevard, 
Constation Kloof, 1710 Roodepoort, 
África do Sul privacy.emea@zimmerbiomet.com 

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

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

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

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

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

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

Suíça Zimmer Suíça Manufacturing GmbH Sulzerallee 8, 8404 Winterthur, Suíça privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Taiwan Zimmer Biomet Taiwan Co. Ltd. 

7F, No. 35, Lane 11, Guangfu N. Road, 
Songshan Dist., Taipei City 105, 
Taiwan, República Popular da China privacy.apac@zimmerbiomet.com 

Tailândia Zimmer Biomet (Tailândia) Co., Ltd. 

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

Turquia 
Zimmer Tibbi Cihazlar Sanayi Ve 
Ticaret Anonim Şirketi 

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

Emirados Árabes Unidos Zimmer Gulf FZ-LLC. 
Dubai Science Park (DSP) Towers - Sul - 
8º andar - Escritório No. 802S. privacy.emea@zimmerbiomet.com 

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



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

Reino Unido Zimmer Biomet UK Ltd. 
Courtyard, Lancaster Place, Marston 
Park, Swindon, SN3 4FP, Reino Unido privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Reino Unido Zimmer Trustees Limited 

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

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

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

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

Estados Unidos Biomet Biologics LLC 
56 East Bell Drive, Varsóvia IN 46582, 
Estados Unidos privacy.nam@zimmerbiomet.com 

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

Estados Unidos Biomet Inc. 
56 East Bell Drive, Varsóvia IN 46582, 
Estados Unidos privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Estados Unidos Biomet International Inc. 
56 East Bell Drive, Varsóvia IN 46582, 
Estados Unidos privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Estados Unidos Biomet International Orthopedics, LLC 
345 East Main Street, Varsóvia, IN 
46580, Estados Unidos privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Estados Unidos Biomet Leasing Inc. 
56 East Bell Drive, Varsóvia IN 46582, 
Estados Unidos privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Estados Unidos Biomet Manufacturing LLC 
56 East Bell Drive, Varsóvia IN 46582, 
Estados Unidos privacy.nam@zimmerbiomet.com 

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

Estados Unidos Biomet Orthopedics LLC 
56 East Bell Drive, Varsóvia, IN 46582, 
Estados Unidos privacy.nam@zimmerbiomet.com 



Estados Unidos Biomet Sports Medicine LLC 
56 East Bell Drive, Varsóvia IN 46582, 
Estados Unidos privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Estados Unidos Biomet Trauma LLC 
56 East Bell Drive, Varsóvia IN 46582, 
Estados Unidos privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Estados Unidos Biomet US Reconstruction LLC 
56 East Bell Drive, Varsóvia IN 46582, 
Estados Unidos privacy.nam@zimmerbiomet.com 

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

Estados Unidos CD Diagnostics, Inc. 
650 Naamans Road, Suite 100, 
Claymont, DE 19703, Estados Unidos privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Estados Unidos Laboratórios CD, Inc. 
650 Naamans Road, Suite 100, 
Claymont, DE 19703, Estados Unidos privacy.nam@zimmerbiomet.com 

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

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

Estados Unidos Corporação ETEX 
12th Floor, 675 Massachusetts Ave., 
Cambridge, MA 02139, Estados Unidos privacy.nam@zimmerbiomet.com 

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

Estados Unidos Jase Medical, LLC 
3516 Commerce Drive, Varsóvia, IN 
46580, Estados Unidos privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Estados Unidos LVB Acquisition Inc. 
345 East Main Street, Varsóvia, IN 
46580, Estados Unidos privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Estados Unidos Medical Compression Systems, Inc. 
Suite 102, 2352 Main Street, Concord, 
MA 01742, Estados Unidos privacy.nam@zimmerbiomet.com 

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

Estados Unidos Orthopaedic Advantage LLC 
56 East Bell Drive, Varsóvia, IN 46582, 
Estados Unidos privacy.nam@zimmerbiomet.com 



Estados Unidos ReLign Corporation 

655 Campbell Technology Parkway, 
#275, Campbell, CA 95008, Estados 
Unidos privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Estados Unidos Synvasive Technology, Inc. 
345 East Main Street, Varsóvia, IN 
46580, Estados Unidos privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Estados Unidos ZB COOP LLC 
345 East Main Street, Varsóvia, IN 
46580, Estados Unidos privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Estados Unidos ZB EMEA US UK LLC 
345 East Main Street, Varsóvia, IN 
46580, Estados Unidos privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Estados Unidos Fabricação ZB, LLC 
345 East Main Street, Varsóvia, IN 
46580, Estados Unidos privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Estados Unidos Zimmer Biomet Distribution LLC 
345 East Main Street, Varsóvia, IN 
46580, Estados Unidos privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Estados Unidos Zimmer Caribe, Inc. 
345 East Main Street, Varsóvia, IN 
46580, Estados Unidos privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Estados Unidos Zimmer CEP USA, Inc. 
345 East Main Street, Varsóvia, IN 
46580, Estados Unidos privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Estados Unidos Zimmer CV, Inc. 
345 East Main Street, Varsóvia, IN 
46580, Estados Unidos privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Estados Unidos Zimmer Knee Creations, Inc. 
345 East Main Street, Varsóvia, IN 
46580, Estados Unidos privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Estados Unidos Zimmer Orthobiologics, Inc. 
345 East Main Street, Varsóvia, IN 
46580, Estados Unidos privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Estados Unidos Zimmer Production, Inc. 
345 East Main Street, Varsóvia, IN 
46580, Estados Unidos privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Estados Unidos Zimmer Southeast Florida, LLC 
Suite 206, 3500 Beachwood Ct, 
Jacksonville, FL 32224, Estados Unidos privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Estados Unidos Zimmer Spine Next, Inc. 
345 East Main Street, Varsóvia, IN 
46580, Estados Unidos privacy.nam@zimmerbiomet.com 

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



Estados Unidos 
Zimmer Trabecular Metal Technology, 
Inc. 

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

Estados Unidos Zimmer US, Inc. 
345 East Main Street, Varsóvia, IN 
46580, Estados Unidos privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Estados Unidos Zimmer, Inc. 
345 East Main Street, Varsóvia, IN 
46580, Estados Unidos privacy.nam@zimmerbiomet.com 

 

*Para o Japão, este Apêndice 1 também é considerado como a lista de usuários conjuntos. 


