
   
 

Welkom 

Zimmer Biomet hecht waarde aan uw privacy en de bescherming van uw Persoonsgegevens. In deze Zimmer Biomet 
Privacyverklaring("Privacyerklaring") wordt uitgelegd hoe wij informatie die van of over u wordt verzameld ("Persoonsgegevens") door een 
dochteronderneming of filiaal van Zimmer Biomet Holdings, Inc. (gezamenlijk "Zimmer Biomet", "wij", "onze" of "ons") verzamelen, gebruiken, 
delen, overdragen en verwerken. 

Reikwijdte  

Deze mededeling beschrijft de soorten Persoonsgegevens die Zimmer Biomet kan verzamelen of verwerken, hoe wij deze Persoonsgegevens 
kunnen gebruiken en openbaar maken, en hoe u uw eventuele rechten kunt uitoefenen met betrekking tot de verwerking van uw Persoonsgegevens. 
Deze Privacyverklaring is van toepassing op Persoonsgegevens die wij online verzamelen of verwerken (via websites, applicaties en anderszins), 
wanneer wij producten of diensten leveren aan u, uw arts, ziekenhuis, medische behandelings- of scanfaciliteit of andere zorgaanbieder 
(gezamenlijk "Zorgaanbieder", waarmee zowel de instelling, organisatie of onderneming van de zorgaanbieder wordt bedoeld, als de personen die 
in dienst zijn van of werken voor of met die organisatie ), of uw patiënten, en in andere situaties waarin u met ons communiceert, inclusief overal 
waar deze Privacyverklaring is geplaatst of waarnaar wordt verwezen (naar producten, diensten, websites en andere systemen wordt in deze 
Privacyverklaring verwezen als "Producten en Diensten"). Deze Privacyverklaring is ook van toepassing op Persoonsgegevens die worden 
verzameld of verwerkt wanneer u persoonlijk, telefonisch of per post contact met ons hebt. 

Zimmer Biomet kan andere unieke privacyverklaringen hebben die van toepassing zijn op bepaalde specifieke situaties, zoals privacyverklaringen 
voor specifieke producten en diensten in verschillende specifieke omstandigheden. Voor zover u een andere privacyverklaring of -beleid is 
verstrekt en dat beleid of die verklaring van toepassing zijn, is dat beleid of die verklaring van toepassing op onze interactie met u en niet deze 
Privacyverklaring. 

Als u Persoonsgegevens van iemand anders dan uzelf verstrekt, dient u er rekening mee te houden dat u verantwoordelijk bent voor de naleving 
van alle toepasselijke privacy- en gegevensbeschermingswetgeving voordat u die informatie aan Zimmer Biomet verstrekt (inclusief het verkrijgen 
van toestemming, indien nodig en vereist). 

Lees deze Privacyverklaring zorgvuldig door. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving stemt u in met deze Privacyverklaring door 
ons uw Persoonsgegevens te verstrekken of anderszins met ons te communiceren. 



   
 

De Zimmer Biomet dochteronderneming of gelieerde onderneming waarmee u, uw Zorgaanbieder of uw patiënt contact heeft of die eigenaar en 
exploitant is van het product of de dienst, is, indien van toepassing, de entiteit die verantwoordelijk is voor het verzamelen en gebruiken van uw 
Persoonsgegevens (in sommige rechtsgebieden bekend als de verwerkingsverantwoordelijke). Een lijst van verwerkingsverantwoordelijken en 
contactgegevens vindt u in Bijlage 1 van deze Privacyverklaring. 

Informatieverzameling 
 
Persoonsgegevens 

"Persoonsgegevens" zijn alle informatie die kan worden gebruikt om een persoon te identificeren of die wij rechtstreeks aan een persoon kunnen 
koppelen, zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, creditcardnummer of gezondheids- of behandelingsinformatie, voor zover van 
toepassing. Persoonsgegevens kunnen in sommige rechtsgebieden informatie omvatten die een persoon indirect identificeert - zoals een uniek 
nummer dat door een Zorgaanbieder aan een patiënt is toegekend, zelfs zonder andere identificerende informatie. Voor patiënten ontvangen wij, 
zoals hieronder beschreven, vaak informatie over u van uw Zorgaanbieder. 

Enkele voorbeelden van gevallen waarin wij Persoonsgegevens verzamelen zijn als u: 

  zich registreert voor een account voor een van onze Producten of Diensten; 
 zich aanmeldt voor nieuwsbrieven of ander informatief of marketingmateriaal; 
 deel neemt aan onze evenementen, conferenties of trainingen, met inbegrip van operatietrainingen en Product- en Dienstdemonstraties; 
 ons een vraag stelt door contact met ons op te nemen; 
 bij ons solliciteert; 
 met ons communiceert als klant, verkoper, leverancier of zakenpartner of een werknemer of vertegenwoordiger daarvan, ook als u 

informatie verstrekt over uw klanten of patiënten; 
 reageert op onze enquêtes of vragenlijsten; 
 een klacht over ons of onze klanten indient; of 
 onze Producten of Diensten koopt gebruikt of ontvangt. 

Wij zullen alle Persoonsgegevens die wij verzamelen, verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en zoals uitgelegd in deze 
Privacyverklaring (tenzij, zoals hierboven uitgelegd, een van onze andere beleidslijnen of privacyverklaringen van toepassing zijn). Als u ons uw 
Persoonsgegevens niet wilt verstrekken, kunnen bepaalde Producten en Diensten in sommige omstandigheden niet voor u beschikbaar zijn. 



   
 

Hieronder vindt u een overzicht van de manier waarop wij Persoonsgegevens kunnen verzamelen, verwerken en gebruiken en de mogelijke 
ontvangers van uw Persoonsgegevens, nu en in de afgelopen twaalf maanden. Sommige rechtsgebieden vereisen dat wij de grondslagen voor de 
verwerking van uw Persoonsgegevens vermelden, die hieronder zijn opgenomen, maar houd er rekening mee dat niet alle rechtsgebieden alle 
grondslagen erkennen. 

Gebruikers van Online Diensten en Bezoekers van onze Websites en Fysieke Locaties 
 

Wij kunnen uw Persoonsgegevens verwerken wanneer u onze websites of onze fysieke locaties bezoekt, of wanneer u ons vragen stelt, zowel online (bijv. 
via e-mail) als offline (bijv. via schriftelijke brieven). 

Wij verwerken deze soorten 
Persoonsgegevens: 

Wij verkrijgen deze 
Persoonsgegevens van: 

Wij verwerken deze 
Persoonsgegevens voor 
de volgende doeleinden: 

Wij verwerken deze 
Persoonsgegevens op 
basis van de volgende 
grondslag: 

Wij kunnen deze 
Persoonsgegevens delen 
met: 

Identiteit en contactgegevens, zoals: 
 voor- en achternaam 
 e-mailadres 
 postadres 
 telefoonnummer 
 
Andere persoonlijke informatie, zoals: 
 leeftijd 
 geslacht 
 burgerlijke staat 
 handicap 
 geboortedatum 
Visuele informatie, zoals: 
 stilstaande beelden 
 video (ook via CCTV) 
 
Technische informatie, zoals: 
 Internet Protocol (IP) adressen 

 u direct 
 uw apparaten 
 onze 

beveiligingssystemen 
(inclusief CCTV) 

 om u onze Producten 
en Diensten aan te 
bieden 

 om met u te 
communiceren 

 om u te identificeren 
en uw identiteit te 
verifiëren 

 om inhoud voor u te 
personaliserenom 
beveiligingsincidenten 
op te sporen 

 ter bescherming tegen 
kwaadaardige of 
illegale activiteiten 

 om het juiste gebruik 
van onze Producten 
en Diensten te 
waarborgen 

 voor onze 
gerechtvaardigde 
belangen 

 ter voorbereiding of 
uitvoering van een 
overeenkomst met u 

 in omstandigheden 
waarin wij toestemming 
hebben gevraagd en 
gekregen en voor andere 
doeleinden die wettelijk 
vereist of toegestaan 
zijn*. 

 Zimmer Biomet, onze 
gelieerde ondernemingen, 
dochterondernemingen en 
aanverwante bedrijven 

 partners die ons helpen bij 
het leveren van de 
Producten of Diensten of 
die ons helpen onze 
marketing of administratie 
te verbeteren**. 



   
 

 browsertype en browsertaal 
 apparaattype 
 reclame-ID's die aan uw apparaat zijn 

gekoppeld (zoals de identificatie voor 
reclame van Apple (IDFA) of de 
reclame-ID van Android (AAID)) 

 datum en tijd waarop u onze Producten 
en Diensten gebruikt 

 Uniform Resource Locators, of URL's 
(d.w.z. website-adressen) die zijn 
bezocht voordat u onze Producten en 
Diensten hebt gekocht en nadat u ze 
hebt verlaten. 

 activiteit op onze Producten en Diensten 
en verwijzende websites of toepassingen 

 gegevens verzameld via cookies of 
andere soortgelijke technologieën** 

 geolocatie-informatie 
 
Geanonimiseerde / gedeïdentificeerde 
gegevens 
Geanonimiseerde gegevens zijn gegevens 
waarvoor uw individuele persoonlijke 
kenmerken zijn verwijderd, zodat u niet 
meer kunt worden geïdentificeerd en de 
informatie niet langer wordt beschouwd 
als Persoonsgegevens in de zin van de 
wetgeving inzake 
gegevensbescherming***. 

 om onze Producten en 
Diensten te verbeteren 

 voor kortstondig, 
tijdelijk gebruik 

 voor administratieve 
doeleinden 

 voor marketing, intern 
onderzoek en 
ontwikkeling 

 voor 
kwaliteitsborging 



   
 

Patiënten en Gebruikers van Medische Hulpmiddelen 
 
Wij kunnen uw Persoonsgegevens verwerken wanneer u de bestaande of toekomstige patiënt bent van een Zorgaanbieder die een klant is van Zimmer Biomet 
en/of wanneer u een medisch hulpmiddel van Zimmer Biomet ontvangt of gebruikt (inclusief, indien van toepassing, mobiele apps). 

Wij verwerken deze soorten 
Persoonsgegevens: 

Wij verkrijgen deze 
Persoonsgegevens van: 

Wij verwerken deze 
Persoonsgegevens voor 
de volgende doeleinden: 

Wij verwerken deze 
Persoonsgegevens op 
basis van de volgende 
grondslag: 

Wij kunnen deze 
Persoonsgegevens delen 
met: 

Identiteit en contactgegevens, zoals: 
 voor- en achternaam 
 e-mailadres 
 postadres 
 telefoonnummer 
 
Andere persoonlijke informatie, zoals: 
 leeftijd 
 geslacht 
 burgerlijke staat 
 handicap 
 geboortedatum 
 
Visuele informatie, zoals: 
 foto's en video's van 

behandelingsactiviteiten 
 
Technische informatie, zoals: 
 Internet Protocol (IP) adressen 
 browsertype en browsertaal 
 apparaattype 

 u direct 
 uw Zorgaanbierder 
 uw apparaten 
 onze zakenpartners 

 om u onze Producten 
en Diensten aan te 
bieden 

 om met u te 
communiceren 

 om u te identificeren 
en uw identiteit te 
verifiëren  

 om 
beveiligingsincidenten 
op te sporen 

 ter bescherming tegen 
kwaadaardige of 
illegale activiteiten 

 om het juiste gebruik 
van onze Producten 
en Diensten te 
waarborgen 

 om onze Producten en 
Diensten te verbeteren 

 voor kortstondig, 
tijdelijk gebruik 

 voor onze 
gerechtvaardigde 
belangen 

 voor medische diagnose 
en de verstrekking van 
gezondheidszorg en 
behandeling 

 in het algemeen belang 
 om te voldoen aan een 

wettelijke verplichting 
 ter voorbereiding of 

uitvoering van een 
overeenkomst 

 om vitale belangen te 
beschermen 

 zorgen voor hoge 
kwaliteits- en 
veiligheidsnormen voor 
gezondheidszorg en 
medische hulpmiddelen 

 in omstandigheden 
waarin wij toestemming 
hebben gevraagd en 

 Zimmer Biomet, onze 
gelieerde ondernemingen, 
dochterondernemingen en 
aanverwante bedrijven 

 Zorgaanbieders 
 partners die ons helpen bij 

het leveren van de 
Producten of Diensten of 
die ons helpen onze 
marketing of administratie 
te verbeteren**. 



   
 

 reclame-ID's die aan uw apparaat zijn 
gekoppeld (zoals de identificatie voor 
reclame van Apple (IDFA) of de 
reclame-ID van Android (AAID)) 

 datum en tijd waarop u onze Producten 
en Diensten gebruikt 

 Uniform Resource Locators, of URL's 
(d.w.z. website-adressen) die zijn 
bezocht voordat u onze Producten en 
Diensten hebt gekocht en nadat u ze 
hebt verlaten. 

 activiteit op onze Producten en Diensten 
en verwijzende websites of toepassingen 

 gegevens verzameld via cookies of 
andere soortgelijke technologieën** 

 geolocatie-informatie 
 
Informatie over uw behandeling, zoals: 
 geboortedatum 
 geslacht/gender 
 behandelingsdata 
 medische geschiedenis en 

behandelingsinformatie 
 door patiënten gerapporteerde resultaten 

(bv. antwoorden op vragenlijsten en 
enquêtes)  

 Röntgenfoto's, magnetische 
resonantiebeelden en medische scans 

 gebruikersactiviteit 
 details over de uitvoering en het gebruik 

van de therapie 
 communicatie met uw Zorgaanbieder, 

inclusief audio en/of video van 
telehealth sessies;  

 voor administratieve 
doeleinden 

 voor 
kwaliteitsborging 

gekregen en voor andere 
doeleinden die wettelijk 
vereist of toegestaan 
zijn*. 



   
 

Commerciële en financiële informatie, 
zoals: 
 Gekochte, verkregen of overwogen 

Producten en Diensten  
 documentatie aanvragen 
 dossiers van de klantenservice 
 geschiedenis van financiële transacties 
 financieel rekeningnummer 
 
Geanonimiseerde / gedeïdentificeerde 
gegevens 
Geanonimiseerde gegevens zijn gegevens 
waarvoor uw individuele persoonlijke 
kenmerken zijn verwijderd, zodat u niet 
meer kunt worden geïdentificeerd en de 
informatie niet langer wordt beschouwd 
als Persoonsgegevens in de zin van de 
wetgeving inzake 
gegevensbescherming***. 

Zorgaanbieders 
 
Wij kunnen uw Persoonsgegevens verwerken wanneer u een Zorgaanbieder bent die een huidige of toekomstige klant van Zimmer Biomet is, Zimmer 
Biomet Producten en Diensten gebruikt of patiënten behandelt met Zimmer Biomet Producten en Diensten, met inbegrip van het gebruik van de online 
portalen van Zimmer Biomet. 

Wij verwerken deze soorten 
Persoonsgegevens: 

Wij verkrijgen deze 
Persoonsgegevens van: 

Wij verwerken deze 
Persoonsgegevens voor 
de volgende doeleinden: 

Wij verwerken deze 
Persoonsgegevens op 
basis van de volgende 
grondslag: 

Wij kunnen deze 
Persoonsgegevens delen 
met: 



   
 

Identiteit en contactgegevens, zoals: 
 voor- en achternaam 
 e-mailadres 
 postadres 
 telefoonnummer 
 
Andere persoonlijke informatie, zoals: 
 leeftijd 
 geslacht 
 burgerlijke staat 
 handicap 
 geboortedatum 
 
Technische informatie, zoals: 
 Internet Protocol (IP) adressen 
 browsertype en browsertaal 
 apparaattype 
 reclame-ID's die aan uw apparaat zijn 

gekoppeld (zoals de identificatie voor 
reclame van Apple (IDFA) of de 
reclame-ID van Android (AAID)) 

 datum en tijd waarop u onze Producten 
en Diensten gebruikt 

 Uniform Resource Locators, of URL's 
(d.w.z. website-adressen) die zijn 
bezocht voordat u onze Producten en 
Diensten hebt gekocht en nadat u ze 
hebt verlaten. 

 activiteit op onze Producten en Diensten 
en verwijzende websites of toepassingen 

 gegevens verzameld via cookies of 
andere soortgelijke technologieën** 

 geolocatie-informatie 
 

 u direct 
 uw apparaten 
 onze zakenpartners 
 uw werkgever of 

opdrachtgever 
 uw patiënten 
 andere 

Zorgaanbieders 

 om u onze Producten 
en Diensten aan te 
bieden 

 om met u te 
communiceren 

 om u te identificeren 
en uw identiteit te 
verifiëren  
beveiligingsincidenten 
op te sporen 

 ter bescherming tegen 
kwaadaardige of 
illegale activiteiten 

 om het juiste gebruik 
van onze Producten 
en Diensten te 
waarborgen 

 om onze Producten en 
Diensten te verbeteren 

 voor kortstondig, 
tijdelijk gebruik 

 voor administratieve 
doeleinden 

 voor 
kwaliteitsborging 

 voor marketing, intern 
onderzoek en 
ontwikkeling 

 om inhoud voor u te 
personaliseren 

 ten behoeve van 
medische diagnose en de 
verstrekking van 
gezondheidszorg en 
behandeling 

 voor wetenschappelijk 
of historisch onderzoek 
of statistische 
doeleinden 

 zorgen voor hoge 
kwaliteits- en 
veiligheidsnormen voor 
gezondheidszorg en 
medische hulpmiddelen 

 voor onze 
gerechtvaardigde 
belangen 

 om te voldoen aan een 
wettelijke verplichting 

 ter voorbereiding of 
uitvoering van een 
overeenkomst 

 om vitale belangen te 
beschermen 

 in omstandigheden 
waarin wij toestemming 
hebben gevraagd en 
gekregen en voor andere 
doeleinden die wettelijk 
vereist of toegestaan 
zijn*. 

 Zimmer Biomet, onze 
gelieerde ondernemingen, 
dochterondernemingen en 
aanverwante bedrijven 

 andere Zorgaanbieders 
 uw patiënten 
 partners die ons helpen bij 

het leveren van de 
Producten of Diensten of 
die ons helpen onze 
marketing of administratie 
te verbeteren**. 



   
 

Commerciële en financiële informatie, 
zoals: 
 Gekochte, verkregen of overwogen 

Producten en Diensten  
 documentatie aanvragen 
 dossiers van de klantenservice 
 geschiedenis van financiële transacties 
 financieel rekeningnummer 
 
Professionele en educatieve informatie, 
zoals: 
 functietitel of functie 
 werkgever 
 National Provider Identifier nummer 
 medisch staatsvergunningnummer 
 werkvaardigheden 
 arbeidsverleden 
 diploma’s 
 certificaten 
 gespecialiseerde opleiding 
 antwoorden op enquêtes en vragenlijsten 
 inschrijvingsgeschiedenis voor onze 

opleidingen en trainingen 
 
Geanonimiseerde / gedeïdentificeerde 
gegevens 
Geanonimiseerde gegevens zijn gegevens 
waarvoor uw individuele persoonlijke 
kenmerken zijn verwijderd, zodat u niet 
meer kunt worden geïdentificeerd en de 
informatie niet langer wordt beschouwd 
als Persoonsgegevens in de zin van de 
wetgeving inzake 
gegevensbescherming***. 



   
 

Kandidaten voor Werk en Stages 
 
Wij kunnen uw Persoonsgegevens verwerken wanneer u solliciteert of kandidaat bent voor een baan of stage bij Zimmer Biomet. 

Wij verwerken deze soorten 
Persoonsgegevens: 

Wij verkrijgen deze 
Persoonsgegevens van: 

Wij verwerken deze 
Persoonsgegevens voor 
de volgende doeleinden: 

Wij verwerken deze 
Persoonsgegevens op 
basis van de volgende 
grondslag: 

Wij kunnen deze 
Persoonsgegevens delen 
met: 

Identiteit en contactgegevens, zoals: 
 voor- en achternaam 
 e-mailadres 
 postadres 
 telefoonnummer 
Andere persoonlijke informatie, zoals: 
 leeftijd 
 geslacht 
 burgerlijke staat 
 handicap 
 geboortedatum 
Technische informatie, zoals: 
 Internet Protocol (IP) adressen 
 browsertype en browsertaal 
 apparaattype 
 reclame-ID's die aan uw apparaat zijn 

gekoppeld (zoals de identificatie voor 
reclame van Apple (IDFA) of de 
reclame-ID van Android (AAID)) 

 datum en tijd waarop u onze Producten 
en Diensten gebruikt 

 Uniform Resource Locators, of URL's 
(d.w.z. website-adressen) die zijn 
bezocht voordat u onze Producten en 
Diensten hebt gekocht en nadat u ze 
hebt verlaten. 

 u direct 
 uw werkgever of 

opdrachtgever 
 uw apparaten 
 onze zakenpartners 

 om met u te 
communiceren 

 om u te identificeren 
en uw identiteit te 
verifiëren  

 om 
beveiligingsincidenten 
op te sporen 

 ter bescherming tegen 
kwaadaardige of 
illegale activiteiten 

 voor kortstondig, 
tijdelijk gebruik 

 voor administratieve 
doeleinden 

 voor marketing, intern 
onderzoek en 
ontwikkeling 

 voor onze 
gerechtvaardigde 
belangen 

 ter voorbereiding of 
uitvoering van een 
overeenkomst 

 om te voldoen aan een 
wettelijke verplichting 

 in omstandigheden 
waarin wij toestemming 
hebben gevraagd en 
gekregen en voor andere 
doeleinden die wettelijk 
vereist of toegestaan 
zijn*. 

 Zimmer Biomet, onze 
gelieerde ondernemingen, 
dochterondernemingen en 
aanverwante bedrijven 

 partners die ons helpen bij 
het leveren van de 
Producten of Diensten of 
die ons helpen onze 
marketing of administratie 
te verbeteren**. 



   
 

 activiteit op onze Producten en Diensten 
en verwijzende websites of toepassingen 

 gegevens verzameld via cookies of 
andere soortgelijke technologieën** 

 geolocatie-informatie 
 

Professionele en educatieve informatie, 
zoals: 
 functietitel of functie 
 werkgever 
 werkvaardigheden 
 arbeidsverleden 
 diploma’s 
 certificaten 
 gespecialiseerde opleiding 
 antwoorden op enquêtes en vragenlijsten 
 
Geanonimiseerde / gedeïdentificeerde 
gegevens 
Geanonimiseerde gegevens zijn gegevens 
waarvoor uw individuele persoonlijke 
kenmerken zijn verwijderd, zodat u niet 
meer kunt worden geïdentificeerd en de 
informatie niet langer wordt beschouwd 
als Persoonsgegevens in de zin van de 
wetgeving inzake 
gegevensbescherming***. 

Zakelijke Partners en hun Werknemers, Agenten en Aannemers 
 
Wij kunnen uw Persoonsgegevens verwerken wanneer u optreedt als zakenpartner, zoals een verkoper, leverancier, distributeur, detailhandelaar of 
dienstverlener. 



   
 

Wij verwerken deze soorten 
Persoonsgegevens: 

Wij verkrijgen deze 
Persoonsgegevens van: 

Wij verwerken deze 
Persoonsgegevens voor 
de volgende doeleinden: 

Wij verwerken deze 
Persoonsgegevens op 
basis van de volgende 
grondslag: 

Wij kunnen deze 
Persoonsgegevens delen 
met: 

Identiteit en contactgegevens, zoals: 
 voor- en achternaam 
 e-mailadres 
 postadres 
 telefoonnummer 
 
Andere persoonlijke informatie, zoals: 
 leeftijd 
 geslacht 
 burgerlijke staat 
 handicap 
 geboortedatum 
 
Technische informatie, zoals: 
 Internet Protocol (IP) adressen 
 browsertype en browsertaal 
 apparaattype 
 reclame-ID's die aan uw apparaat zijn 

gekoppeld (zoals de identificatie voor 
reclame van Apple (IDFA) of de 
reclame-ID van Android (AAID)) 

 datum en tijd waarop u onze Producten 
en Diensten gebruikt 

 Uniform Resource Locators, of URL's 
(d.w.z. website-adressen) die zijn 
bezocht voordat u onze Producten en 
Diensten hebt gekocht en nadat u ze 
hebt verlaten. 

 activiteit op onze Producten en Diensten 
en verwijzende websites of toepassingen 

 u direct 
 onze zakenpartners 
 uw werkgever of 

opdrachtgever 
 uw apparaten 

 om met u te 
communiceren 

 om u te identificeren 
en uw identiteit te 
verifiëren  

 om 
beveiligingsincidenten 
op te sporen 

 ter bescherming tegen 
kwaadaardige of 
illegale activiteiten 

 voor kortstondig, 
tijdelijk gebruik 

 voor administratieve 
doeleinden 

 voor marketing, intern 
onderzoek en 
ontwikkeling 

 om u onze Producten 
en Diensten aan te 
bieden 

  

 voor onze 
gerechtvaardigde 
belangen 

 voor medische diagnose 
en de verstrekking van 
gezondheidszorg en 
behandeling 

 in het algemeen belang 
 om te voldoen aan een 

wettelijke verplichting 
 ter voorbereiding of 

uitvoering van een 
overeenkomst 

 om vitale belangen te 
beschermen 

 zorgen voor hoge 
kwaliteits- en 
veiligheidsnormen voor 
gezondheidszorg en 
medische hulpmiddelen 

 in omstandigheden 
waarin wij toestemming 
hebben gevraagd en 
gekregen en voor andere 
doeleinden die wettelijk 
vereist of toegestaan 
zijn*. 

 Zimmer Biomet, onze 
gelieerde ondernemingen, 
dochterondernemingen en 
aanverwante bedrijven 

 Zorgaanbieders 
 patiënten 
 partners die ons helpen bij 

het leveren van de 
Producten of Diensten of 
die ons helpen onze 
marketing of administratie 
te verbeteren**. 



   
 

 gegevens verzameld via cookies of 
andere soortgelijke technologieën** 

 geolocatie-informatie 
 
Commerciële en financiële informatie, 
zoals: 
 Gekochte, verkregen of overwogen 

Producten en Diensten  
 documentatie aanvragen 
 dossiers van de klantenservice 
 geschiedenis van financiële transacties 
 financieel rekeningnummer 
 
Geanonimiseerde / gedeïdentificeerde 
gegevens 
Geanonimiseerde gegevens zijn gegevens 
waarvoor uw individuele persoonlijke 
kenmerken zijn verwijderd, zodat u niet 
meer kunt worden geïdentificeerd en de 
informatie niet langer wordt beschouwd 
als Persoonsgegevens in de zin van de 
wetgeving inzake 
gegevensbescherming***. 

Deelnemers aan Zimmer Biomet evenementen 
 
Wij kunnen uw Persoonsgegevens verwerken wanneer u deelneemt aan professionele en educatieve evenementen die wij sponsoren of organiseren. 

Wij verwerken deze soorten 
Persoonsgegevens: 

Wij verkrijgen deze 
Persoonsgegevens van: 

Wij verwerken deze 
Persoonsgegevens voor 
de volgende doeleinden: 

Wij verwerken deze 
Persoonsgegevens op 
basis van de volgende 
grondslag: 

Wij kunnen deze 
Persoonsgegevens delen 
met: 



   
 

Identiteit en contactgegevens, zoals: 
 voor- en achternaam 
 e-mailadres 
 postadres 
 telefoonnummer 
 
Andere persoonlijke informatie, zoals: 
 leeftijd 
 geslacht 
 burgerlijke staat 
 handicap 
 geboortedatum 
 
Technische informatie, zoals: 
 Internet Protocol (IP) adressen 
 browsertype en browsertaal 
 apparaattype 
 reclame-ID's die aan uw apparaat zijn 

gekoppeld (zoals de identificatie voor 
reclame van Apple (IDFA) of de 
reclame-ID van Android (AAID)) 

 datum en tijd waarop u onze Producten 
en Diensten gebruikt 

 Uniform Resource Locators, of URL's 
(d.w.z. website-adressen) die zijn 
bezocht voordat u onze Producten en 
Diensten hebt gekocht en nadat u ze 
hebt verlaten. 

 activiteit op onze Producten en Diensten 
en verwijzende websites of toepassingen 

 gegevens verzameld via cookies of 
andere soortgelijke technologieën** 

 geolocatie-informatie 
 

 u direct 
 uw werkgever of 

opdrachtgever 
 uw apparaten 
 onze zakenpartners 

 om met u te 
communiceren 

 om u te identificeren 
en uw identiteit te 
verifiëren  

 om 
beveiligingsincidenten 
op te sporen 

 ter bescherming tegen 
kwaadaardige of 
illegale activiteiten 

 voor kortstondig, 
tijdelijk gebruik 

 voor administratieve 
doeleinden 

 voor marketing, intern 
onderzoek en 
ontwikkeling 

 voor onze 
gerechtvaardigde 
belangen 

 ter voorbereiding of 
uitvoering van een 
overeenkomst 

 om te voldoen aan een 
wettelijke verplichting 

 in omstandigheden 
waarin wij toestemming 
hebben gevraagd en 
gekregen en voor andere 
doeleinden die wettelijk 
vereist of toegestaan 
zijn*. 

 Zimmer Biomet, onze 
gelieerde ondernemingen, 
dochterondernemingen en 
aanverwante bedrijven 

 andere aanwezigen en 
deelnemers aan het 
evenement 

 partners die ons helpen bij 
het leveren van de 
Producten of Diensten of 
die ons helpen onze 
marketing of administratie 
te verbeteren**. 



   
 

Professionele en educatieve informatie, 
zoals: 
 functietitel of functie 
 werkgever 
 werkvaardigheden 
 arbeidsverleden 
 diploma’s 
 certificaten 
 gespecialiseerde opleiding 
 antwoorden op enquêtes en vragenlijsten 
 
Visuele informatie, zoals: 
 stilstaande beelden 
 video (ook via CCTV) 
 
Geanonimiseerde / gedeïdentificeerde 
gegevens 
Geanonimiseerde gegevens zijn gegevens 
waarvoor uw individuele persoonlijke 
kenmerken zijn verwijderd, zodat u niet 
meer kunt worden geïdentificeerd en de 
informatie niet langer wordt beschouwd 
als Persoonsgegevens in de zin van de 
wetgeving inzake 
gegevensbescherming***. 

 
*De grondslagen waarop Zimmer Biomet zich beroept onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG") van de Europese Unie 
omvatten die opgesomd in de artikelen 6 en 9, afhankelijk van het type Persoonsgegevens. 

**In beperkte omstandigheden kunnen ontvangers zijn: (1) in het geval van een verkoop, overdracht of overgang, de koper, rechtverkrijgende of 
verkrijger; en (2) overheidsfunctionarissen, wetshandhavers of anderen indien toegestaan door deze Privacyverklaring of vereist door de wet. 



   
 

***Dit omvat in de Verenigde Staten de verwijdering van identificatoren uit beschermde gezondheidsinformatie die vereist is krachtens de Health 
Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), 45 CFR § 164.514(b)(2), opdat dergelijke gegevens als niet-geïdentificeerd kunnen worden 
beschouwd. 

Cookies en soortgelijke technologieën 

Wanneer u websites of applicaties van Zimmer Biomet bezoekt of gebruikt, kunnen wij gebruik maken van "cookies", web beacons en andere 
technologieën om ons te helpen gebruikers beter van dienst te zijn en om ons te helpen de inhoud of functies van de Producten of Diensten te 
evalueren en te verbeteren. Een cookie is een klein stukje gegevens (een unieke numerieke code) dat door een website of applicatie wordt verzonden 
en op het apparaat van een gebruiker wordt opgeslagen terwijl de gebruiker de website bezoekt of de applicatie gebruikt. Cookies doen veel 
verschillende taken, zoals het identificeren van eerdere activiteiten zodat uw gebruik van het Product of de Dienst efficiënter en plezieriger is, het 
onthouden van uw voorkeuren (zoals taalkeuzes) en het verifiëren van uw identiteit. 

Veel voorkomende toepassingen van cookies zijn:  

 het identificeren van gebruikers die zich bij een Product of Dienst hebben aangemeld om te voorkomen dat gebruikers herhaaldelijk een 
gebruikersnaam en wachtwoord moeten opgeven; 

 het bijhouden van de voorkeuren van gebruikers met betrekking tot de inhoud die zij willen zien en het formaat waarin zij die willen zien, 
zodat zij hun voorkeuren niet opnieuw hoeven in te dienen; 

 bijhouden welke pagina's gebruikers opvragen om de inhoud van de site en de navigatie te verbeteren; 
 het maken van analyses over hoe de Producten of Diensten worden gebruikt; en 
 het verzamelen van informatie over de activiteiten van gebruikers gedurende hun gebruik van de websites of applicaties  en op verschillende 

websites of applicaties tijdens het gebruik van de website of applicatie. 

Web beacons (ook bekend als internet tags, pixel tags en clear GIF's) zijn kleine stukjes code die op onze websites of andere Producten en Diensten 
kunnen worden geplaatst en waarmee wij informatie over het gebruik kunnen verkrijgen. Web beacons kunnen u niet als individu identificeren en 
worden gebruikt om inhoud aan bezoekers te tonen en statistieken over webverkeer en trends te genereren. 

Als u zich wilt afmelden of uw toestemming voor het gebruik van niet-essentiële cookies en aanverwante technologieën wilt intrekken, kunt u uw 
webbrowser zo instellen dat het gebruik van cookies van Zimmer Biomet-websites en andere websites die u mogelijk bezoekt, wordt voorkomen 
(zie www.aboutcookies.org voor meer informatie over hoe u dit kunt doen). Als u dit doet, kunt u nog steeds gebruik maken van de Producten en 
Diensten van Zimmer Biomet, maar het is mogelijk dat sommige delen van de Producten en Diensten niet goed functioneren of langzamer werken. 



   
 

U kunt zich ook afmelden / uw toestemming voor het gebruik van niet-essentiële cookies en verwante technologieën intrekken door te klikken op 
de knop "Voorkeuren" onderaan dit Product of deze Dienst. Behalve indien wettelijk verboden, stemt u door het gebruik van onze Producten en 
Diensten en het niet uitschakelen van cookies in met het gebruik ervan. 

Voor meer informatie over ons gebruik van cookies, web beacons en soortgelijke technologieën, zie de Zimmer Biomet Cookie Notice. 

Informatie voor kinderen 

Zimmer Biomet verzamelt, bewaart, onthult of verwerkt niet bewust Persoonsgegevens van minderjarigen onder de 16 jaar zonder toestemming 
van de ouders of wettelijke voogden van die minderjarige. 

Combinatie van gegevens 

Wij kunnen informatie die wij verzamelen, al dan niet Persoonsgegevens, combineren met Persoonsgegevens die wij verkrijgen van derden, 
waaronder Zorgaanbieders. 

Interactieve functies van onze websites 

Voor zover wij openbare of groepsforums op onze Producten of Diensten aanbieden, zoals nieuwsfeeds, blogs, message boards of soortgelijke 
tools ("Interactieve Functies"), kunnen de berichten of opmerkingen die u maakt openbaar zijn en door anderen worden bekeken. U dient 
zorgvuldig te werk te gaan voordat u informatie over uzelf plaatst, met inbegrip van Persoonsgegevens. U erkent en begrijpt dat u geen garantie 
hebt op privacy of vertrouwelijkheid met betrekking tot de inhoud die u via de Producten en Diensten bij Interactieve Functies indient. Behalve 
wanneer de toepasselijke wetgeving dit vereist, nemen wij geen verplichting op ons om Persoonsgegevens die u op onze Producten en Diensten 
plaatst, te verwijderen en maakt u Persoonsgegevens op eigen risico openbaar. 

Links naar andere websites 

Onze producten of diensten kunnen links bevatten naar andere websites, toepassingen, producten of diensten die geen eigendom zijn van of beheerd 
worden door Zimmer Biomet, zoals websites en toepassingen voor sociale media zoals Facebook en Twitter. U dient het privacybeleid en de 
praktijken van andere websites, producten en diensten zorgvuldig door te nemen, aangezien wij geen controle hebben over en niet verantwoordelijk 
zijn voor het privacybeleid, de privacyverklaringen of praktijken van websites, applicaties, producten en diensten van derden. 



   
 

Informatie over beveiliging 

In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en vereisten heeft Zimmer Biomet fysieke, technische en administratieve 
beveiligingsmaatregelen getroffen om Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging, diefstal, ongeoorloofde toegang en 
verstrekking, in overeenstemming met wettelijke verplichtingen en industriepraktijken. Wij evalueren deze waarborgen om de risico's van nieuwe 
veiligheidsbedreigingen tot een minimum te helpen beperken. Echter, zoals bij alle websites, applicaties, producten en diensten het geval is, kunnen 
wij helaas geen veiligheid garanderen voor gegevens die via onze Producten en Diensten worden verzameld. 

Uw rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens 

Volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming in uw rechtsgebied kunt u de volgende rechten uitoefenen met betrekking tot sommige of al 
uw Persoonsgegevens:  

 om toegang te vragen tot uw Persoonsgegevens (ook onder AVG artikel 15); 
 om te verzoeken dat wij uw Persoonsgegevens rectificeren of wissen (onder meer op grond van de artikelen 16 en 17 van de AVG); 
 om te verzoeken dat wij de verwerking van uw Persoonsgegevens beperken of blokkeren (onder meer op grond van de artikelen 18, 21 en 

22 van de AVG); 
 om uw Persoonsgegevens rechtstreeks aan een ander te verstrekken, d.w.z. een recht op gegevensportabiliteit (ook op grond van artikel 20 

van de AVG); en 
 wanneer wij eerder uw toestemming hebben verkregen, om de toestemming voor de verwerking in te trekken (ook op grond van artikel 21 

van de AVG). 

Zimmer Biomet zal u niet discriminerend behandelen omdat u uw rechten uitoefent.   

Om deze rechten uit te oefenen, kunt u een verzoek indienen via het privacyverzoekformulier, schrijven naar privacy.nam@zimmerbiomet.com 
of, alleen voor de VS, bellen naar 1-844-922-2721. U kunt ook de relevante contactgegevens voor uw land van verblijf vinden in Bijlage 1 bij deze 
Privacyverklaring.  

Houd er rekening mee dat wij aanvullende informatie van u of uw gemachtigde kunnen verlangen om uw verzoek te honoreren en dat wij uw 
verzoek kunnen weigeren als wij uw identiteit of status niet kunnen verifiëren.   



   
 

Als u bezorgd bent over hoe uw Persoonsgegevens worden gebruikt, stuur ons dan een e-mail of neem contact met ons op. U kunt ook het recht 
hebben om een klacht tegen ons in te dienen. Neem daarvoor contact op met uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit (als die in uw land bestaat). 

Doorgifte van Persoonsgegevens over landsgrenzen heen 

Wees u ervan bewust dat de Persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken kunnen worden overgedragen en bewaard buiten uw staat, 
provincie, land of ander rechtsgebied, waar de privacywetgeving mogelijk niet zo beschermend is als die in uw locatie, inclusief de Verenigde 
Staten. Zimmer Biomet heeft voorzorgsmaatregelen getroffen, in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke vereisten, om uw 
Persoonsgegevens te beschermen, ongeacht de normen in het land waar uw Persoonsgegevens worden overgedragen. Dit omvat het aangaan van 
overeenkomsten met derden, zoals dienstverleners, om van hen te eisen dat zij normen hanteren die een gelijkwaardig niveau van 
gegevensbescherming garanderen als de normen die wij hanteren. 

Marketing- en promotionele- e-mails 

U kunt zich afmelden voor marketing- of promotionele -e-mails. Om dit te doen, stuurt u een e-mail naar websupport@zimmerbiomet.com of 
gebruikt u het afmeldingsmechanisme dat in onze marketingmails of andere communicatie wordt aangeboden, zoals van toepassing. Als u onze 
Producten of Diensten al hebt aangevraagd wanneer u besluit uw toestemming in te trekken, kan er een korte periode verstrijken voordat wij uw 
voorkeuren kunnen bijwerken en ervoor kunnen zorgen dat wij uw verzoek honoreren. 
 
Hoe lang uw Persoonsgegevens worden bewaard 

Wij bewaren uw Persoonsgegevens zolang wij een relatie met u, uw Zorgaanbieder of uw patiënt onderhouden en/of zolang wij een Product of 
Dienst aan u of aan klanten die u bedienen leveren. Wij kunnen Persoonsgegevens derhalve bewaren zolang als redelijkerwijs nodig is voor 
gerechtvaardigde zakelijke doeleinden of wettelijke en regelgevende doeleinden. 

Specifieke opmerking voor patiënten in de Verenigde Staten 

Als u een Amerikaanse patiënt bent, dient u er rekening mee te houden dat deze Privacyverklaring verschilt van de HIPAA-verklaringen over de 
privacypraktijken van uw Zorgaanbieder, waarin wordt beschreven hoe uw Zorgaanbieder individueel identificeerbare informatie over uw 
gezondheid gebruikt en openbaar maakt die de desbetreffende Zorgaanbieder verzamelt, evenals alle andere privacypraktijken die worden 



   
 

toegepast. Zimmer Biomet verzamelt, gebruikt en onthult Persoonsgegevens die het namens uw Zorgaanbieder ontvangt in overeenstemming met 
de HIPAA-privacyverklaring van uw Zorgaanbieder. 

Wijzigingen in deze Privacyverklaring 

Deze Privacyverklaring is van kracht vanaf de datum die het laatst is bijgewerkt, zoals hieronder aangegeven.  Wij kunnen deze Privacyverklaring 
van tijd tot tijd bijwerken zonder voorafgaande kennisgeving. Als zodanig dient u deze mededeling regelmatig te raadplegen. Uw voortdurende 
interactie met ons en/of het gebruik van onze Producten en Diensten waarop deze Privacyverklaring van toepassing is, houdt in dat u instemt met 
deze Privacyverklaring. 

Contacteer ons 

Als u vragen heeft, inclusief hoe u toegang kunt krijgen tot deze Privacyverklaring in een alternatieve vorm of om meer informatie te verkrijgen 
over de veiligheidsmaatregelen beschreven in "Informatie over beveiliging", kunt u een e-mail sturen naar privacy. nam@zimmerbiomet.com 
of schrijven naar Zimmer Biomet, Attn: Global Privacy Officer, P.O. Box 708 1800, West Center Street, Warsaw, Indiana 46581-0708. 

Meer contactgegevens voor uw land van verblijf vindt u in bijlage 1 bij deze Privacyverklaring.  

Bijgewerkt:  November 2022 

  



   
 

Bijlage 1 - Lijst van voor de verwerkingsverantwoordelijken en contactgegevens voor vragen over gegevensbescherming of om uw rechten met 
betrekking tot uw Persoonsgegevens uit te oefenen* 

Land Naam Adres E-mailadres 

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

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

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

Brazilië 
WM World Medical Importacao e 
Exportacao Ltda. 

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

Brazilië Zimmer Biomet Brasil Ltda. 

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

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

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

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

China 
Beijing Montagne Medical Device 
Co., Ltd. 

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

China 
Changzhou Biomet Medical Device 
Co. Ltd. 

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



   
 

China 
Shanghai Biomet Business 
Consulting Co. 

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

China 
Zhejiang Biomet Medical Products 
Co. Ltd. 

980, Shenli Road, Jinhua City, 
provincie Zhejiang 321016, 
Volksrepubliek 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, Volksrepubliek China. privacy.apac@zimmerbiomet.com 

China 

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

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

Colombia Zimmer Biomet Colombia S.A.S. 
Cra 7 # 123-35 Torre 123 Piso 7, 
Bogota D.C., Colombia 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  

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

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

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

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

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

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



   
 

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

Duitsland Biomet Deutschland GmbH 
Gustav-Krone-Strasse 2, 14167 
Berlijn, Duitsland 

dpo.germany@zimmerbiomet.com 
 
 

Duitsland 
Zimmer Biomet Deutschland 
GmbH 

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

 
 

Duitsland 
Zimmer International Logistics 
GmbH 

Max-Immelmann-Allee 12, 79427 
Eschbach, Duitsland 

dpo.germany@zimmerbiomet.com 
 
 

Griekenland 

ZIMMER BIOMET HELLAS 
TRADING AND INDUSTRIAL 
SINGLE MEMBER SOCIETE 
ANONYME VAN MEDISCHE EN 
FARMACEUTISCHE 
GOEDEREN 

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

Hong Kong Zimmer Asia (HK) Limited 

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

India Zimmer India Pvt Ltd 

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

Ierland 
Zimmer Orthopedics Manufacturing 
Ltd. 

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

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

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



   
 

Maleisië 
Zimmer Medical (Maleisië) Sdn 
Bhd 

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

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

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

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

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

Nederland 
Biomet Global Supply Chain Center 
B.V. 

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

Nederland Biomet Microfixatie B.V. 
Toermalijnring 600, 3361 LC 
Dordrecht, Nederland. privacy.emea@zimmerbiomet.com 

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

Nieuw-Zeeland 
Zimmer Biomet Nieuw-Zeeland 
Bedrijf 

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

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

Polen Zimmer Biomet Polska sp. z o.o. 

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

Portugal 
Zimmer Biomet Portugal 
Unipessoal, Lda 

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

Puerto Rico 
Biomet Orthopedics Puerto Rico, 
Inc. 

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



   
 

Roemenië Zimmer Biomet Roemenië S.R.L. 

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

Rusland Zimmer CIS Ltd. 
Usachev st. , 29-9, Moskou 119048, 
Russische Federatie privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Saoedi-Arabië Zimmer Biomet Asel AlArabia Ltd  

7007 King Fahd Branch Road - Ar 
Rahmaniyah Dist. Unit No 101 
Riyadh 12341 - 4409 Koninkrijk 
Saoedi-Arabië privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Singapore Zimmer Pte Ltd 

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

Slowakije Zimmer Slovakia s.r.o. 
Mostová 2, 811 02 Bratislava, 
Slowaakse Republiek privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Zuid-Afrika 
Zimmer Biomet South Africa (Pty) 
Ltd. 

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

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

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

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

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

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

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

Zwitserland 
Zimmer Switzerland Manufacturing 
GmbH 

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



   
 

Taiwan Zimmer Biomet Taiwan Co. Ltd. 

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

Thailand 
Zimmer Biomet (Thailand) Co., 
Ltd. 

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

Kalkoen 
Zimmer Tibbi Cihazlar Sanayi Ve 
Ticaret Anonim Şirketi 

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

Verenigde Arabische 
Emiraten Zimmer Gulf FZ-LLC. 

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

Verenigd Koninkrijk Biomet UK Healthcare Ltd 

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

Verenigd Koninkrijk Biomet UK Ltd 

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

Verenigd Koninkrijk Zimmer Biomet UK Ltd. 

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

Verenigd Koninkrijk Zimmer Trustees Limited 

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

Verenigde Staten 
A&E Advanced Closure Systems, 
LLC 

5206 Asbury Road, Farmingdale, 
NJ 07727, Verenigde Staten privacy.emea@zimmerbiomet.com 

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

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

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



   
 

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

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

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

Verenigde Staten 
Biomet International Orthopedics, 
LLC 

345 East Main Street, Warsaw, IN 
46580, Verenigde Staten. privacy.nam@zimmerbiomet.com  

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

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

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

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

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

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

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

Verenigde Staten Cayenne Medical, Inc. 

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

Verenigde Staten CD Diagnostics, Inc. 

650 Naamans Road, Suite 100, 
Claymont, DE 19703, Verenigde 
Staten privacy.nam@zimmerbiomet.com  

Verenigde Staten CD Laboratories, Inc. 

650 Naamans Road, Suite 100, 
Claymont, DE 19703, Verenigde 
Staten privacy.nam@zimmerbiomet.com  



   
 

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

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

Verenigde Staten ETEX Corporation 

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

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

Verenigde Staten Jase Medical, LLC 
3516 Commerce Drive, Warsaw, IN 
46580, Verenigde Staten privacy.nam@zimmerbiomet.com 

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

Verenigde Staten Medical Compression Systems, Inc. 

Suite 102, 2352 Main Street, 
Concord, MA 01742, Verenigde 
Staten. privacy.nam@zimmerbiomet.com  

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

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

Verenigde Staten ReLign Corporation 

655 Campbell Technology 
Parkway, #275, Campbell, CA 
95008, Verenigde Staten. privacy.nam@zimmerbiomet.com  

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

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

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

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



   
 

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

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

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

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

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

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

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

Verenigde Staten Zimmer Zuidoost Florida, LLC 

Suite 206, 3500 Beachwood Ct, 
Jacksonville, FL 32224, Verenigde 
Staten. privacy.nam@zimmerbiomet.com  

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

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

Verenigde Staten 
Zimmer Trabecular Metal 
Technology, Inc. 

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

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

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

 

*Voor Japan wordt Bijlage 1 ook beschouwd als de lijst van gezamenlijke gebruikers. 


