
 

 
 

Καλώς ήρθατε 

Η Zimmer Biomet εκτιμά το απόρρητό σας και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η παρούσα Δήλωση απορρήτου της Zimmer 
Biomet ("Δήλωση") εξηγεί πώς συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, μοιραζόμαστε, μεταφέρουμε και επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες που 
συλλέγονται από ή για εσάς ("Προσωπικά δεδομένα") από οποιαδήποτε θυγατρική ή θυγατρική της Zimmer Biomet Holdings, Inc. (συλλογικά 
"Zimmer Biomet", "εμείς", "μας" ή "μας"). 

Πεδίο εφαρμογής 

Η παρούσα Δήλωση περιγράφει τους τύπους των Προσωπικών Δεδομένων που μπορεί να συλλέγει ή να επεξεργάζεται η Zimmer Biomet, τον 
τρόπο με τον οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να γνωστοποιήσουμε τα εν λόγω Προσωπικά Δεδομένα και τον τρόπο με τον οποίο 
μπορείτε να ασκήσετε τυχόν δικαιώματα που μπορεί να έχετε σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας. Η παρούσα 
Ειδοποίηση ισχύει για τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε ή επεξεργαζόμαστε διαδικτυακά (μέσω ιστότοπων, εφαρμογών και με άλλο 
τρόπο), όταν παρέχουμε προϊόντα ή υπηρεσίες σε εσάς, το γιατρό σας, το νοσοκομείο, την εγκατάσταση ιατρικής θεραπείας ή σάρωσης ή άλλο 
φορέα παροχής υγειονομικής περίθαλψης (συλλογικά, "Φορέας παροχής υγειονομικής περίθαλψης", που αναφέρεται και στο φορέα του φορέα 
παροχής υγειονομικής περίθαλψης, οργανισμό, ή εταιρεία, όσο και τα άτομα που απασχολούνται ή εργάζονται για ή με τον εν λόγω οργανισμό), 
ή τους ασθενείς σας, καθώς και σε άλλες καταστάσεις όπου αλληλεπιδράτε μαζί μας, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε σημείου όπου 
αναρτάται ή αναφέρεται η παρούσα Δήλωση (τα προϊόντα, οι υπηρεσίες, οι ιστότοποι και άλλα συστήματα θα αναφέρονται στην παρούσα Δήλωση 
ως "Προϊόντα και Υπηρεσίες"). Η παρούσα Ειδοποίηση ισχύει επίσης για τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται ή υποβάλλονται σε 
επεξεργασία όταν αλληλεπιδράτε μαζί μας αυτοπροσώπως, τηλεφωνικά ή ταχυδρομικά. 

Η Zimmer Biomet ενδέχεται να διαθέτει άλλες μοναδικές ειδοποιήσεις απορρήτου που ισχύουν για ορισμένες συγκεκριμένες καταστάσεις, όπως 
ειδοποιήσεις απορρήτου για συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες σε διάφορες συγκεκριμένες περιστάσεις. Στο βαθμό που σας δόθηκε 
διαφορετική ειδοποίηση ή πολιτική απορρήτου και ισχύουν αυτές οι πολιτικές ή ειδοποιήσεις, αυτές οι πολιτικές ή ειδοποιήσεις θα διέπουν τις 
αλληλεπιδράσεις μας μαζί σας και όχι η παρούσα. 

Εάν παρέχετε Προσωπικά Δεδομένα οποιουδήποτε άλλου εκτός του εαυτού σας, σημειώστε ότι είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με όλους 
τους ισχύοντες νόμους περί απορρήτου και προστασίας δεδομένων πριν από την παροχή αυτών των πληροφοριών στην Zimmer Biomet 
(συμπεριλαμβανομένης της λήψης συγκατάθεσης, εάν είναι απαραίτητο και απαιτείται). 



 

 
 

Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα ειδοποίηση. Στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, παρέχοντάς μας τα 
Προσωπικά σας Δεδομένα ή αλληλεπιδρώντας με άλλο τρόπο μαζί μας, συμφωνείτε με την παρούσα Δήλωση. 

Η θυγατρική ή θυγατρική της Zimmer Biomet με την οποία εσείς, ο πάροχος υγειονομικής περίθαλψης ή ο ασθενής σας αλληλεπιδράτε ή η οποία 
κατέχει και λειτουργεί το προϊόν ή την υπηρεσία είναι, κατά περίπτωση, η οντότητα που είναι υπεύθυνη για τη συλλογή και τη χρήση των 
προσωπικών σας δεδομένων (γνωστή σε ορισμένες δικαιοδοσίες ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων). Κατάλογος των υπευθύνων 
επεξεργασίας δεδομένων και στοιχεία επικοινωνίας βρίσκονται στο Παράρτημα 1 της παρούσας ανακοίνωσης. 

Συλλογή πληροφοριών 
 
Προσωπικά δεδομένα 

"Προσωπικά δεδομένα" είναι κάθε πληροφορία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίηση ενός ατόμου ή που μπορούμε να συνδέσουμε 
άμεσα με ένα άτομο, όπως όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός πιστωτικής κάρτας ή 
πληροφορίες υγείας ή θεραπείας, ανάλογα με την περίπτωση. Σε ορισμένες δικαιοδοσίες, τα Προσωπικά Δεδομένα μπορούν να περιλαμβάνουν 
πληροφορίες που προσδιορίζουν έμμεσα την ταυτότητα ενός ατόμου - όπως ένας μοναδικός αριθμός που αποδίδεται σε έναν ασθενή από έναν 
Πάροχο Υγείας, ακόμη και αν δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες ταυτοποίησης. Σημειώστε ότι, για τους ασθενείς, όπως περιγράφεται παρακάτω, 
συχνά λαμβάνουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς από τον Πάροχο Υγείας σας. 

Μερικά παραδείγματα περιπτώσεων στις οποίες συλλέγουμε Προσωπικά Δεδομένα περιλαμβάνουν εάν: 

 να εγγραφείτε για λογαριασμό σε ένα από τα Προϊόντα ή τις Υπηρεσίες μας, 
 να εγγραφείτε για ενημερωτικά δελτία ή άλλο ενημερωτικό υλικό ή υλικό μάρκετινγκ, 
 να συμμετέχετε στις εκδηλώσεις, τα συνέδρια ή τις εκπαιδεύσεις μας, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδεύσεων χειρουργικών 

επεμβάσεων και των επιδείξεων προϊόντων και υπηρεσιών, 
 κάντε μας μια ερώτηση επικοινωνώντας μαζί μας, 
 κάντε αίτηση για εργασία μαζί μας, 
 να αλληλεπιδράτε μαζί μας ως πελάτης, πωλητής, προμηθευτής ή επιχειρηματικός εταίρος ή ως υπάλληλος ή εκπρόσωπός μας, 

συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που παρέχετε για τους πελάτες ή τους ασθενείς σας, 
 να απαντήσετε στις έρευνες ή τα ερωτηματολόγιά μας, 
 να υποβάλλετε παράπονο σε εμάς ή στους πελάτες μας για εμάς, ή 



 

 
 

 αγοράζετε, χρησιμοποιείτε ή λαμβάνετε τα Προϊόντα ή τις Υπηρεσίες μας. 

Θα επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και όπως εξηγείται στην παρούσα Δήλωση 
(εκτός εάν, όπως εξηγείται παραπάνω, διέπεται από κάποια άλλη πολιτική ή ανακοίνωση). Σε ορισμένες περιπτώσεις, εάν δεν επιθυμείτε να μας 
παρέχετε τα στοιχεία σας, ορισμένα προϊόντα και υπηρεσίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα σε εσάς. 

Ακολουθεί μια περίληψη του τρόπου με τον οποίο μπορούμε να συλλέγουμε, να επεξεργαζόμαστε και να χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά 
Δεδομένα και τους πιθανούς αποδέκτες των Προσωπικών Δεδομένων σας, τώρα και κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Ορισμένες δικαιοδοσίες 
απαιτούν από εμάς να αναφέρουμε τις νομικές βάσεις για την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, οι οποίες περιλαμβάνονται 
παρακάτω, αλλά λάβετε υπόψη σας ότι δεν είναι δυνατόν όλες οι δικαιοδοσίες να αναγνωρίζουν όλες τις νομικές βάσεις. 

Χρήστες των διαδικτυακών υπηρεσιών και επισκέπτες των ιστότοπων και των φυσικών μας τοποθεσιών 
 

Ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας, τις φυσικές μας τοποθεσίες ή όταν μας υποβάλλετε 
ερωτήματα τόσο διαδικτυακά (π.χ. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) όσο και εκτός σύνδεσης (π.χ. με γραπτές επιστολές). 

Επεξεργαζόμαστε αυτούς τους τύπους 
προσωπικών δεδομένων: 

Λαμβάνουμε αυτά τα 
Προσωπικά Δεδομένα 
από: 

Επεξεργαζόμαστε 
αυτά τα Προσωπικά 
Δεδομένα για τους 
ακόλουθους σκοπούς: 

Επεξεργαζόμαστε αυτά τα 
Προσωπικά Δεδομένα 
βάσει των ακόλουθων 
νομικών βάσεων: 

Ενδέχεται να 
μοιραστούμε αυτά τα 
Προσωπικά 
Δεδομένα με: 

Στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας, όπως: 
 όνομα και επώνυμο 
 διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
 ταχυδρομική διεύθυνση 
 αριθμός τηλεφώνου 
 
Άλλες προσωπικές πληροφορίες, όπως: 
 ηλικία 
 φύλο 
 οικογενειακή κατάσταση 
 αναπηρία 
 ημερομηνία γέννησης 

 σας άμεσα 
 τις συσκευές σας 
 τα συστήματα 

ασφαλείας μας 
(συμπεριλαμβανομένου 
του CCTV) 

 για να σας 
παρέχουμε τα 
προϊόντα και τις 
υπηρεσίες μας 

 να επικοινωνούμε 
μαζί σας 

 για την ταυτοποίηση 
και την 
αυθεντικοποίησή 
σας 

 για να 
προσαρμόσετε το 

 για τους σκοπούς των 
νόμιμων συμφερόντων 
μας 

 για την προετοιμασία ή 
την εκτέλεση μιας 
σύμβασης μαζί σας 

 σε περιπτώσεις όπου 
έχουμε ζητήσει και 
έχουμε λάβει τη 
συγκατάθεσή μας και 
για άλλους σκοπούς που 
μπορεί να απαιτούνται ή 

 Zimmer Biomet, οι 
θυγατρικές μας, οι 
θυγατρικές μας και 
οι συνδεδεμένες 
εταιρείες 

 συνεργάτες που 
μας βοηθούν στην 
παροχή των 
Προϊόντων ή των 
Υπηρεσιών ή μας 
βοηθούν να 
βελτιώσουμε το 



 

 
 

Οπτικές πληροφορίες, όπως: 
 ακίνητες εικόνες 
 βίντεο (μεταξύ άλλων μέσω CCTV) 
 
Τεχνικές πληροφορίες, όπως: 
 Διευθύνσεις πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP) 
 τύπος προγράμματος περιήγησης και γλώσσα 

προγράμματος περιήγησης 
 τύπος συσκευής 
 αναγνωριστικά διαφήμισης που σχετίζονται 

με τη συσκευή σας (όπως το αναγνωριστικό 
διαφήμισης της Apple (IDFA) ή το 
αναγνωριστικό διαφήμισης του Android 
(AAID)) 

 ημερομηνία και ώρα που χρησιμοποιείτε τα 
προϊόντα και τις υπηρεσίες μας 

 Uniform Resource Locators, ή URL (δηλ. 
διευθύνσεις ιστότοπων) που επισκέφθηκαν 
πριν από την άφιξη και μετά την έξοδο από τα 
Προϊόντα και τις Υπηρεσίες μας. 

 δραστηριότητα στα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες μας και σε παραπέμποντες 
ιστότοπους ή εφαρμογές 

 δεδομένα που συλλέγονται από cookies ή 
άλλες παρόμοιες τεχνολογίες** 

 πληροφορίες γεωγραφικού εντοπισμού 
 
Ανωνυμοποιημένα/αποταυτοποιημένα δεδομένα 
Τα ανωνυμοποιημένα δεδομένα είναι δεδομένα 
για τα οποία έχουν αφαιρεθεί τα ατομικά σας 
προσωπικά χαρακτηριστικά, έτσι ώστε να μην 
ταυτοποιείστε και οι πληροφορίες δεν 
θεωρούνται πλέον δεδομένα προσωπικού 

περιεχόμενο για 
εσάς 

 για τον εντοπισμό 
περιστατικών 
ασφαλείας 

 για την προστασία 
από κακόβουλες ή 
παράνομες 
δραστηριότητες 

 για να 
διασφαλίσουμε την 
κατάλληλη χρήση 
των προϊόντων και 
των υπηρεσιών μας 

 για να βελτιώσουμε 
τα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες μας 

 για βραχυπρόθεσμη, 
παροδική χρήση 

 για διοικητικούς 
σκοπούς 

 για μάρκετινγκ, 
εσωτερική έρευνα 
και ανάπτυξη 

 για τη διασφάλιση 
της ποιότητας 

να επιτρέπονται από το 
νόμο* 

μάρκετινγκ ή τη 
διαχείρισή μας** 



 

 
 

χαρακτήρα σύμφωνα με τους νόμους περί 
προστασίας δεδομένων***. 

Ασθενείς και χρήστες ιατρικών συσκευών 
 
Ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα όταν είστε υφιστάμενος ή μελλοντικός ασθενής ενός παρόχου υγειονομικής περίθαλψης που 
είναι πελάτης της Zimmer Biomet ή/και όταν λαμβάνετε ή χρησιμοποιείτε μια ιατρική συσκευή της Zimmer Biomet (συμπεριλαμβανομένων, κατά 
περίπτωση, των εφαρμογών για κινητά). 

Επεξεργαζόμαστε αυτούς τους τύπους 
προσωπικών δεδομένων: 

Λαμβάνουμε αυτά τα 
Προσωπικά Δεδομένα 
από: 

Επεξεργαζόμαστε 
αυτά τα Προσωπικά 
Δεδομένα για τους 
ακόλουθους σκοπούς: 

Επεξεργαζόμαστε αυτά τα 
Προσωπικά Δεδομένα 
βάσει των ακόλουθων 
νομικών βάσεων: 

Ενδέχεται να 
μοιραστούμε αυτά τα 
Προσωπικά 
Δεδομένα με: 

Στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας, όπως: 
 όνομα και επώνυμο 
 διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
 ταχυδρομική διεύθυνση 
 αριθμός τηλεφώνου 
 
Άλλες προσωπικές πληροφορίες, όπως: 
 ηλικία 
 φύλο 
 οικογενειακή κατάσταση 
 αναπηρία 
 ημερομηνία γέννησης 
 
Οπτικές πληροφορίες, όπως: 
 εικόνες και βίντεο από τις δραστηριότητες 

θεραπείας 
 
Τεχνικές πληροφορίες, όπως: 
 Διευθύνσεις πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP) 

 σας άμεσα 
 τον πάροχο 

υγειονομικής 
περίθαλψης 

 τις συσκευές σας 
 οι επιχειρηματικοί μας 

εταίροι 

 για να σας 
παρέχουμε τα 
προϊόντα και τις 
υπηρεσίες μας 

 να επικοινωνούμε 
μαζί σας 

 για την ταυτοποίηση 
και την 
αυθεντικοποίησή 
σας 

 για τον εντοπισμό 
περιστατικών 
ασφαλείας 

 για την προστασία 
από κακόβουλες ή 
παράνομες 
δραστηριότητες 

 για να 
διασφαλίσουμε την 
κατάλληλη χρήση 

 για τους σκοπούς των 
νόμιμων συμφερόντων 
μας 

 για την ιατρική 
διάγνωση και την 
παροχή υγειονομικής 
περίθαλψης και 
θεραπείας 

 προς το δημόσιο 
συμφέρον 

 να συμμορφωθεί με 
νομική υποχρέωση 

 για την προετοιμασία ή 
την εκτέλεση μιας 
σύμβασης 

 για την προστασία 
ζωτικών συμφερόντων 

 διασφάλιση υψηλών 
προτύπων ποιότητας και 

 Zimmer Biomet, οι 
θυγατρικές μας, οι 
θυγατρικές μας και 
οι συνδεδεμένες 
εταιρείες 

 Πάροχοι 
υγειονομικής 
περίθαλψης 

 συνεργάτες που 
μας βοηθούν στην 
παροχή των 
Προϊόντων ή των 
Υπηρεσιών ή μας 
βοηθούν να 
βελτιώσουμε το 
μάρκετινγκ ή τη 
διαχείρισή μας** 



 

 
 

 τύπος προγράμματος περιήγησης και γλώσσα 
προγράμματος περιήγησης 

 τύπος συσκευής 
 αναγνωριστικά διαφήμισης που σχετίζονται 

με τη συσκευή σας (όπως το αναγνωριστικό 
διαφήμισης της Apple (IDFA) ή το 
αναγνωριστικό διαφήμισης του Android 
(AAID)) 

 ημερομηνία και ώρα που χρησιμοποιείτε τα 
προϊόντα και τις υπηρεσίες μας 

 Uniform Resource Locators, ή URL (δηλ. 
διευθύνσεις ιστότοπων) που επισκέφθηκαν 
πριν από την άφιξη και μετά την έξοδο από τα 
Προϊόντα και τις Υπηρεσίες μας. 

 δραστηριότητα στα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες μας και σε παραπέμποντες 
ιστότοπους ή εφαρμογές 

 δεδομένα που συλλέγονται από cookies ή 
άλλες παρόμοιες τεχνολογίες** 

 πληροφορίες γεωγραφικού εντοπισμού 
 
Πληροφορίες σχετικά με τη θεραπεία σας, όπως: 
 ημερομηνία γέννησης 
 φύλο/φύλο 
 ημερομηνίες θεραπείας 
 ιατρικό ιστορικό και πληροφορίες θεραπείας 
 μέτρα έκβασης που αναφέρουν οι ασθενείς 

(π.χ. απαντήσεις σε ερωτηματολόγια και 
έρευνες)  

 Ακτίνες Χ, μαγνητική τομογραφία και 
ιατρικές σαρώσεις 

 δραστηριότητα του χρήστη 
 Λεπτομέρειες συμπλήρωσης και χρήσης της 

θεραπείας 

των προϊόντων και 
των υπηρεσιών μας 

 για να βελτιώσουμε 
τα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες μας 

 για βραχυπρόθεσμη, 
παροδική χρήση 

 για διοικητικούς 
σκοπούς 

 για τη διασφάλιση 
της ποιότητας 

ασφάλειας της 
υγειονομικής 
περίθαλψης και των 
ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων 

 σε περιστάσεις όπου 
έχουμε ζητήσει και 
έχουμε λάβει 
συγκατάθεση και για 
άλλους σκοπούς που 
μπορεί να απαιτούνται ή 
να επιτρέπονται από το 
νόμο* 



 

 
 

 επικοινωνίες με τον πάροχο υγειονομικής 
περίθαλψης , συμπεριλαμβανομένου του ήχου 
και/ή του βίντεο από συνεδρίες τηλεϊατρικής,  

Εμπορικές και οικονομικές πληροφορίες, όπως: 
 Προϊόντα και υπηρεσίες που αγοράζονται, 

αποκτώνται ή εξετάζονται  
 αίτηση τεκμηρίωσης 
 αρχεία εξυπηρέτησης πελατών 
 ιστορικό χρηματοοικονομικών συναλλαγών 
 αριθμός οικονομικού λογαριασμού 
 
Ανωνυμοποιημένα/αποταυτοποιημένα δεδομένα 
Τα ανωνυμοποιημένα δεδομένα είναι δεδομένα 
για τα οποία έχουν αφαιρεθεί τα ατομικά σας 
προσωπικά χαρακτηριστικά, έτσι ώστε να μην 
ταυτοποιείστε και οι πληροφορίες δεν 
θεωρούνται πλέον δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα σύμφωνα με τους νόμους περί 
προστασίας δεδομένων***. 

Πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης 
 
Ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα όταν είστε Πάροχος Υπηρεσιών Υγείας που είναι τρέχων ή μελλοντικός πελάτης της Zimmer 
Biomet, χρησιμοποιεί Προϊόντα και Υπηρεσίες της Zimmer Biomet ή θεραπεύει ασθενείς με Προϊόντα και Υπηρεσίες της Zimmer Biomet, 
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των διαδικτυακών πυλών της Zimmer Biomet. 

Επεξεργαζόμαστε αυτούς τους τύπους 
προσωπικών δεδομένων: 

Λαμβάνουμε αυτά τα 
Προσωπικά Δεδομένα 
από: 

Επεξεργαζόμαστε 
αυτά τα Προσωπικά 
Δεδομένα για τους 
ακόλουθους σκοπούς: 

Επεξεργαζόμαστε αυτά τα 
Προσωπικά Δεδομένα 
βάσει των ακόλουθων 
νομικών βάσεων: 

Ενδέχεται να 
μοιραστούμε αυτά τα 
Προσωπικά 
Δεδομένα με: 



 

 
 

Στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας, όπως: 
 όνομα και επώνυμο 
 διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
 ταχυδρομική διεύθυνση 
 αριθμός τηλεφώνου 
 
Άλλες προσωπικές πληροφορίες, όπως: 
 ηλικία 
 φύλο 
 οικογενειακή κατάσταση 
 αναπηρία 
 ημερομηνία γέννησης 
 
Τεχνικές πληροφορίες, όπως: 
 Διευθύνσεις πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP) 
 τύπος προγράμματος περιήγησης και γλώσσα 

προγράμματος περιήγησης 
 τύπος συσκευής 
 αναγνωριστικά διαφήμισης που σχετίζονται 

με τη συσκευή σας (όπως το αναγνωριστικό 
διαφήμισης της Apple (IDFA) ή το 
αναγνωριστικό διαφήμισης του Android 
(AAID)) 

 ημερομηνία και ώρα που χρησιμοποιείτε τα 
προϊόντα και τις υπηρεσίες μας 

 Uniform Resource Locators, ή URL (δηλ. 
διευθύνσεις ιστότοπων) που επισκέφθηκαν 
πριν από την άφιξη και μετά την έξοδο από τα 
Προϊόντα και τις Υπηρεσίες μας. 

 δραστηριότητα στα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες μας και σε παραπέμποντες 
ιστότοπους ή εφαρμογές 

 δεδομένα που συλλέγονται από cookies ή 
άλλες παρόμοιες τεχνολογίες** 

 σας άμεσα 
 τις συσκευές σας 
 οι επιχειρηματικοί μας 

εταίροι 
 τον εργοδότη ή τον 

εντολέα σας 
 τους ασθενείς σας 
 άλλοι πάροχοι 

υγειονομικής 
περίθαλψης 

 για να σας 
παρέχουμε τα 
προϊόντα και τις 
υπηρεσίες μας 

 να επικοινωνούμε 
μαζί σας 

 για την ταυτοποίηση 
και την 
αυθεντικοποίησή 
σας 

 για τον εντοπισμό 
περιστατικών 
ασφαλείας 

 για την προστασία 
από κακόβουλες ή 
παράνομες 
δραστηριότητες 

 για να 
διασφαλίσουμε την 
κατάλληλη χρήση 
των προϊόντων και 
των υπηρεσιών μας 

 για να βελτιώσουμε 
τα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες μας 

 για βραχυπρόθεσμη, 
παροδική χρήση 

 για διοικητικούς 
σκοπούς 

 για τη διασφάλιση 
της ποιότητας 

 για μάρκετινγκ, 
εσωτερική έρευνα 
και ανάπτυξη 

 για τους σκοπούς της 
ιατρικής διάγνωσης και 
της παροχής 
υγειονομικής 
περίθαλψης και 
θεραπείας 

 για επιστημονική ή 
ιστορική έρευνα ή 
στατιστικούς σκοπούς 

 διασφάλιση υψηλών 
προτύπων ποιότητας και 
ασφάλειας της 
υγειονομικής 
περίθαλψης και των 
ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων 

 για τους σκοπούς των 
νόμιμων συμφερόντων 
μας 

 να συμμορφωθεί με 
νομική υποχρέωση 

 για την προετοιμασία ή 
την εκτέλεση μιας 
σύμβασης 

 για την προστασία 
ζωτικών συμφερόντων 

 σε περιστάσεις όπου 
έχουμε ζητήσει και 
έχουμε λάβει 
συγκατάθεση και για 
άλλους σκοπούς που 
μπορεί να απαιτούνται ή 
να επιτρέπονται από το 
νόμο* 

 Zimmer Biomet, οι 
θυγατρικές μας, οι 
θυγατρικές μας και 
οι συνδεδεμένες 
εταιρείες 

 άλλοι πάροχοι 
υγειονομικής 
περίθαλψης 

 τους ασθενείς σας 
 συνεργάτες που 

μας βοηθούν στην 
παροχή των 
Προϊόντων ή των 
Υπηρεσιών ή μας 
βοηθούν να 
βελτιώσουμε το 
μάρκετινγκ ή τη 
διαχείρισή μας** 



 

 
 

 πληροφορίες γεωγραφικού εντοπισμού 
 
Εμπορικές και οικονομικές πληροφορίες, όπως: 
 Προϊόντα και υπηρεσίες που αγοράζονται, 

αποκτώνται ή εξετάζονται  
 αίτηση τεκμηρίωσης 
 αρχεία εξυπηρέτησης πελατών 
 ιστορικό χρηματοοικονομικών συναλλαγών 
 αριθμός οικονομικού λογαριασμού 
 
Επαγγελματικές και εκπαιδευτικές πληροφορίες, 
όπως: 
 τίτλος εργασίας ή θέση 
 εργοδότης 
 Εθνικός αναγνωριστικός αριθμός παρόχου 
 αριθμός κρατικής ιατρικής άδειας 
 εργασιακές δεξιότητες 
 ιστορικό απασχόλησης 
 μεταπτυχιακά πτυχία 
 πιστοποιήσεις 
 εξειδικευμένη εκπαίδευση 
 απαντήσεις σε έρευνες και ερωτηματολόγια 
 ιστορικό εγγραφών για τις εκδηλώσεις 

εκπαίδευσης και κατάρτισης 
 
Ανωνυμοποιημένα/αποταυτοποιημένα δεδομένα 
Τα ανωνυμοποιημένα δεδομένα είναι δεδομένα 
για τα οποία έχουν αφαιρεθεί τα ατομικά σας 
προσωπικά χαρακτηριστικά, έτσι ώστε να μην 
ταυτοποιείστε και οι πληροφορίες δεν 
θεωρούνται πλέον δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα σύμφωνα με τους νόμους περί 
προστασίας δεδομένων***. 

 για τη διασφάλιση 
της ποιότητας 

 για να 
προσαρμόσετε το 
περιεχόμενο για 
εσάς 



 

 
 

Υποψήφιοι για απασχόληση και μαθητεία 
 
Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα όταν υποβάλλετε αίτηση ή είστε υποψήφιος για εργασία ή μαθητεία στην Zimmer Biomet. 

Επεξεργαζόμαστε αυτούς τους τύπους 
προσωπικών δεδομένων: 

Λαμβάνουμε αυτά τα 
Προσωπικά Δεδομένα 
από: 

Επεξεργαζόμαστε 
αυτά τα Προσωπικά 
Δεδομένα για τους 
ακόλουθους σκοπούς: 

Επεξεργαζόμαστε αυτά τα 
Προσωπικά Δεδομένα 
βάσει των ακόλουθων 
νομικών βάσεων: 

Ενδέχεται να 
μοιραστούμε αυτά τα 
Προσωπικά 
Δεδομένα με: 

Στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας, όπως: 
 όνομα και επώνυμο 
 διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
 ταχυδρομική διεύθυνση 
 αριθμός τηλεφώνου 
Άλλες προσωπικές πληροφορίες, όπως: 
 ηλικία 
 φύλο 
 οικογενειακή κατάσταση 
 αναπηρία 
 ημερομηνία γέννησης 
Τεχνικές πληροφορίες, όπως: 
 Διευθύνσεις πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP) 
 τύπος προγράμματος περιήγησης και γλώσσα 

προγράμματος περιήγησης 
 τύπος συσκευής 
 αναγνωριστικά διαφήμισης που σχετίζονται 

με τη συσκευή σας (όπως το αναγνωριστικό 
διαφήμισης της Apple (IDFA) ή το 
αναγνωριστικό διαφήμισης του Android 
(AAID)) 

 ημερομηνία και ώρα που χρησιμοποιείτε τα 
προϊόντα και τις υπηρεσίες μας 

 Uniform Resource Locators, ή URL (δηλ. 
διευθύνσεις ιστότοπων) που επισκέφθηκαν 

 σας άμεσα 
 τον εργοδότη ή τον 

εντολέα σας 
 τις συσκευές σας 
 οι επιχειρηματικοί μας 

εταίροι 

 να επικοινωνούμε 
μαζί σας 

 για την ταυτοποίηση 
και την 
αυθεντικοποίησή 
σας 

 για τον εντοπισμό 
περιστατικών 
ασφαλείας 

 για την προστασία 
από κακόβουλες ή 
παράνομες 
δραστηριότητες 

 για βραχυπρόθεσμη, 
παροδική χρήση 

 για διοικητικούς 
σκοπούς 

 για μάρκετινγκ, 
εσωτερική έρευνα 
και ανάπτυξη 

 για τους σκοπούς των 
νόμιμων συμφερόντων 
μας 

 για την προετοιμασία ή 
την εκτέλεση μιας 
σύμβασης 

 να συμμορφωθεί με 
νομική υποχρέωση 

 σε περιπτώσεις όπου 
έχουμε ζητήσει και 
έχουμε λάβει τη 
συγκατάθεσή μας και 
για άλλους σκοπούς που 
μπορεί να απαιτούνται ή 
να επιτρέπονται από το 
νόμο* 

 Zimmer Biomet, οι 
θυγατρικές μας, οι 
θυγατρικές μας και 
οι συνδεδεμένες 
εταιρείες 

 συνεργάτες που 
μας βοηθούν στην 
παροχή των 
Προϊόντων ή των 
Υπηρεσιών ή μας 
βοηθούν να 
βελτιώσουμε το 
μάρκετινγκ ή τη 
διαχείρισή μας** 



 

 
 

πριν από την άφιξη και μετά την έξοδο από τα 
Προϊόντα και τις Υπηρεσίες μας. 

 δραστηριότητα στα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες μας και σε παραπέμποντες 
ιστότοπους ή εφαρμογές 

 δεδομένα που συλλέγονται από cookies ή 
άλλες παρόμοιες τεχνολογίες** 

 πληροφορίες γεωγραφικού εντοπισμού 
 

Επαγγελματικές και εκπαιδευτικές πληροφορίες, 
όπως: 
 τίτλος εργασίας ή θέση 
 εργοδότης 
 εργασιακές δεξιότητες 
 ιστορικό απασχόλησης 
 μεταπτυχιακά πτυχία 
 πιστοποιήσεις 
 εξειδικευμένη εκπαίδευση 
 απαντήσεις σε έρευνες και ερωτηματολόγια 
 
Ανωνυμοποιημένα/αποταυτοποιημένα δεδομένα 
Τα ανωνυμοποιημένα δεδομένα είναι δεδομένα 
για τα οποία έχουν αφαιρεθεί τα ατομικά σας 
προσωπικά χαρακτηριστικά, έτσι ώστε να μην 
ταυτοποιείστε και οι πληροφορίες δεν 
θεωρούνται πλέον δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα σύμφωνα με τους νόμους περί 
προστασίας δεδομένων***. 

Επιχειρηματικοί εταίροι και οι υπάλληλοι, πράκτορες και εργολάβοι τους 
 
Ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα όταν ενεργείτε ως επιχειρηματικός εταίρος, όπως πωλητής, προμηθευτής, διανομέας, 
λιανοπωλητής ή πάροχος υπηρεσιών. 



 

 
 

Επεξεργαζόμαστε αυτούς τους τύπους 
προσωπικών δεδομένων: 

Λαμβάνουμε αυτά τα 
Προσωπικά Δεδομένα 
από: 

Επεξεργαζόμαστε 
αυτά τα Προσωπικά 
Δεδομένα για τους 
ακόλουθους σκοπούς: 

Επεξεργαζόμαστε αυτά τα 
Προσωπικά Δεδομένα 
βάσει των ακόλουθων 
νομικών βάσεων: 

Ενδέχεται να 
μοιραστούμε αυτά τα 
Προσωπικά 
Δεδομένα με: 

Στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας, όπως: 
 όνομα και επώνυμο 
 διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
 ταχυδρομική διεύθυνση 
 αριθμός τηλεφώνου 
 
Άλλες προσωπικές πληροφορίες, όπως: 
 ηλικία 
 φύλο 
 οικογενειακή κατάσταση 
 αναπηρία 
 ημερομηνία γέννησης 
 
Τεχνικές πληροφορίες, όπως: 
 Διευθύνσεις πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP) 
 τύπος προγράμματος περιήγησης και γλώσσα 

προγράμματος περιήγησης 
 τύπος συσκευής 
 αναγνωριστικά διαφήμισης που σχετίζονται 

με τη συσκευή σας (όπως το αναγνωριστικό 
διαφήμισης της Apple (IDFA) ή το 
αναγνωριστικό διαφήμισης του Android 
(AAID)) 

 ημερομηνία και ώρα που χρησιμοποιείτε τα 
προϊόντα και τις υπηρεσίες μας 

 Uniform Resource Locators, ή URL (δηλ. 
διευθύνσεις ιστότοπων) που επισκέφθηκαν 
πριν από την άφιξη και μετά την έξοδο από τα 
Προϊόντα και τις Υπηρεσίες μας. 

 σας άμεσα 
 οι επιχειρηματικοί μας 

εταίροι 
 τον εργοδότη ή τον 

εντολέα σας 
 τις συσκευές σας 

 να επικοινωνούμε 
μαζί σας 

 για την ταυτοποίηση 
και την 
αυθεντικοποίησή 
σας 

 για τον εντοπισμό 
περιστατικών 
ασφαλείας 

 για την προστασία 
από κακόβουλες ή 
παράνομες 
δραστηριότητες 

 για βραχυπρόθεσμη, 
παροδική χρήση 

 για διοικητικούς 
σκοπούς 

 για μάρκετινγκ, 
εσωτερική έρευνα 
και ανάπτυξη 

 για να σας 
παρέχουμε τα 
προϊόντα και τις 
υπηρεσίες μας 

 να επικοινωνούμε 
μαζί σας 

 για την ταυτοποίηση 
και την 
αυθεντικοποίησή 
σας 

 για τους σκοπούς των 
νόμιμων συμφερόντων 
μας 

 για την ιατρική 
διάγνωση και την 
παροχή υγειονομικής 
περίθαλψης και 
θεραπείας 

 προς το δημόσιο 
συμφέρον 

 να συμμορφωθεί με 
νομική υποχρέωση 

 για την προετοιμασία ή 
την εκτέλεση μιας 
σύμβασης 

 για την προστασία 
ζωτικών συμφερόντων 

 διασφάλιση υψηλών 
προτύπων ποιότητας και 
ασφάλειας της 
υγειονομικής 
περίθαλψης και των 
ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων 

 σε περιπτώσεις όπου 
έχουμε ζητήσει και 
έχουμε λάβει τη 
συγκατάθεσή μας και 
για άλλους σκοπούς που 
μπορεί να απαιτούνται ή 

 Zimmer Biomet, οι 
θυγατρικές μας, οι 
θυγατρικές μας και 
οι συνδεδεμένες 
εταιρείες 

 Πάροχοι 
υγειονομικής 
περίθαλψης 

 ασθενείς 
 συνεργάτες που 

μας βοηθούν στην 
παροχή των 
Προϊόντων ή των 
Υπηρεσιών ή μας 
βοηθούν να 
βελτιώσουμε το 
μάρκετινγκ ή τη 
διαχείρισή μας** 



 

 
 

 δραστηριότητα στα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες μας και σε παραπέμποντες 
ιστότοπους ή εφαρμογές 

 δεδομένα που συλλέγονται από cookies ή 
άλλες παρόμοιες τεχνολογίες** 

 πληροφορίες γεωγραφικού εντοπισμού 
 
Εμπορικές και οικονομικές πληροφορίες, όπως: 
 Προϊόντα και υπηρεσίες που αγοράζονται, 

αποκτώνται ή εξετάζονται  
 αίτηση τεκμηρίωσης 
 αρχεία εξυπηρέτησης πελατών 
 ιστορικό χρηματοοικονομικών συναλλαγών 
 αριθμός οικονομικού λογαριασμού 
 
Ανωνυμοποιημένα/αποταυτοποιημένα δεδομένα 
Τα ανωνυμοποιημένα δεδομένα είναι δεδομένα 
για τα οποία έχουν αφαιρεθεί τα ατομικά σας 
προσωπικά χαρακτηριστικά, έτσι ώστε να μην 
ταυτοποιείστε και οι πληροφορίες δεν 
θεωρούνται πλέον δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα σύμφωνα με τους νόμους περί 
προστασίας δεδομένων***. 

να επιτρέπονται από το 
νόμο* 

Συμμετέχοντες και συμμετέχοντες σε εκδηλώσεις της Zimmer Biomet 
 
Ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα όταν παρακολουθείτε ή συμμετέχετε σε επαγγελματικές και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις που 
χρηματοδοτούμε ή διοργανώνουμε. 

Επεξεργαζόμαστε αυτούς τους τύπους 
προσωπικών δεδομένων: 

Λαμβάνουμε αυτά τα 
Προσωπικά Δεδομένα 
από: 

Επεξεργαζόμαστε 
αυτά τα Προσωπικά 
Δεδομένα για τους 
ακόλουθους σκοπούς: 

Επεξεργαζόμαστε αυτά τα 
Προσωπικά Δεδομένα 
βάσει των ακόλουθων 
νομικών βάσεων: 

Ενδέχεται να 
μοιραστούμε αυτά τα 
Προσωπικά 
Δεδομένα με: 



 

 
 

Στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας, όπως: 
 όνομα και επώνυμο 
 διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
 ταχυδρομική διεύθυνση 
 αριθμός τηλεφώνου 
 
Άλλες προσωπικές πληροφορίες, όπως: 
 ηλικία 
 φύλο 
 οικογενειακή κατάσταση 
 αναπηρία 
 ημερομηνία γέννησης 
 
Τεχνικές πληροφορίες, όπως: 
 Διευθύνσεις πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP) 
 τύπος προγράμματος περιήγησης και γλώσσα 

προγράμματος περιήγησης 
 τύπος συσκευής 
 αναγνωριστικά διαφήμισης που σχετίζονται 

με τη συσκευή σας (όπως το αναγνωριστικό 
διαφήμισης της Apple (IDFA) ή το 
αναγνωριστικό διαφήμισης του Android 
(AAID)) 

 ημερομηνία και ώρα που χρησιμοποιείτε τα 
προϊόντα και τις υπηρεσίες μας 

 Uniform Resource Locators, ή URL (δηλ. 
διευθύνσεις ιστότοπων) που επισκέφθηκαν 
πριν από την άφιξη και μετά την έξοδο από τα 
Προϊόντα και τις Υπηρεσίες μας. 

 δραστηριότητα στα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες μας και σε παραπέμποντες 
ιστότοπους ή εφαρμογές 

 δεδομένα που συλλέγονται από cookies ή 
άλλες παρόμοιες τεχνολογίες** 

 σας άμεσα 
 τον εργοδότη ή τον 

εντολέα σας 
 τις συσκευές σας 
 οι επιχειρηματικοί μας 

εταίροι 

 να επικοινωνούμε 
μαζί σας 

 για την ταυτοποίηση 
και την 
αυθεντικοποίησή 
σας 

 για τον εντοπισμό 
περιστατικών 
ασφαλείας 

 για την προστασία 
από κακόβουλες ή 
παράνομες 
δραστηριότητες 

 για βραχυπρόθεσμη, 
παροδική χρήση 

 για διοικητικούς 
σκοπούς 

 για μάρκετινγκ, 
εσωτερική έρευνα 
και ανάπτυξη 

 για τους σκοπούς των 
νόμιμων συμφερόντων 
μας 

 για την προετοιμασία ή 
την εκτέλεση μιας 
σύμβασης 

 να συμμορφωθεί με 
νομική υποχρέωση 

 σε περιστάσεις όπου 
έχουμε ζητήσει και 
έχουμε λάβει 
συγκατάθεση και για 
άλλους σκοπούς που 
μπορεί να απαιτούνται ή 
να επιτρέπονται από το 
νόμο* 

 Zimmer Biomet, οι 
θυγατρικές μας, οι 
θυγατρικές μας και 
οι συνδεδεμένες 
εταιρείες 

 άλλους 
συμμετέχοντες και 
συμμετέχοντες 
στην εκδήλωση 

 συνεργάτες που 
μας βοηθούν στην 
παροχή των 
Προϊόντων ή των 
Υπηρεσιών ή μας 
βοηθούν να 
βελτιώσουμε το 
μάρκετινγκ ή τη 
διαχείρισή μας** 



 

 
 

 πληροφορίες γεωγραφικού εντοπισμού 
 
Επαγγελματικές και εκπαιδευτικές πληροφορίες, 
όπως: 
 τίτλος εργασίας ή θέση 
 εργοδότης 
 εργασιακές δεξιότητες 
 ιστορικό απασχόλησης 
 μεταπτυχιακά πτυχία 
 πιστοποιήσεις 
 εξειδικευμένη εκπαίδευση 
 απαντήσεις σε έρευνες και ερωτηματολόγια 
 
Οπτικές πληροφορίες, όπως: 
 ακίνητες εικόνες 
 βίντεο (μεταξύ άλλων μέσω CCTV) 
 
Ανωνυμοποιημένα/αποταυτοποιημένα δεδομένα 
Τα ανωνυμοποιημένα δεδομένα είναι δεδομένα 
για τα οποία έχουν αφαιρεθεί τα ατομικά σας 
προσωπικά χαρακτηριστικά, έτσι ώστε να μην 
ταυτοποιείστε και οι πληροφορίες δεν 
θεωρούνται πλέον δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα σύμφωνα με τους νόμους περί 
προστασίας δεδομένων***. 

 
*Οι νομικές βάσεις που επικαλείται η Zimmer Biomet σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
("ΓΚΠΔ") περιλαμβάνουν εκείνες που απαριθμούνται στα άρθρα 6 και 9, ανάλογα με τον τύπο των Προσωπικών Δεδομένων. 

**Σε περιορισμένες περιπτώσεις, οι παραλήπτες μπορεί να περιλαμβάνουν: (1) σε περίπτωση πώλησης, εκχώρησης ή μεταβίβασης, στον 
αγοραστή, τον παραχωρησιούχο ή τον εκδοχέα και (2) κυβερνητικούς αξιωματούχους, φορείς επιβολής του νόμου ή άλλους, όταν επιτρέπεται 
από την παρούσα ειδοποίηση ή απαιτείται από το νόμο. 



 

 
 

***Αυτό περιλαμβάνει στις Ηνωμένες Πολιτείες την αφαίρεση των αναγνωριστικών στοιχείων από προστατευόμενες πληροφορίες υγείας που 
απαιτούνται σύμφωνα με τον νόμο περί φορητότητας και λογοδοσίας της ασφάλισης υγείας (HIPAA), 45 CFR § 164.514(b)(2), προκειμένου τα 
δεδομένα αυτά να θεωρηθούν αποταυτοποιημένα. 

Cookies και παρόμοια εργαλεία 

Όταν επισκέπτεστε τους ιστότοπους ή τις εφαρμογές της Zimmer Biomet, ενδέχεται να χρησιμοποιούμε "cookies", web beacons και άλλες 
τεχνολογίες για να μας βοηθήσουν να εξυπηρετούμε τους χρήστες καλύτερα και να μας βοηθήσουν να αξιολογήσουμε και να βελτιώσουμε το 
περιεχόμενο ή τις λειτουργίες των προϊόντων ή των υπηρεσιών. Ένα cookie είναι ένα μικρό κομμάτι δεδομένων (ένας μοναδικός αριθμητικός 
κωδικός) που αποστέλλεται από έναν ιστότοπο ή μια εφαρμογή και αποθηκεύεται στη συσκευή ενός χρήστη, ενώ ο χρήστης περιηγείται στον 
ιστότοπο ή χρησιμοποιεί την εφαρμογή. Τα cookies εκτελούν πολλές διαφορετικές εργασίες, όπως η αναγνώριση προηγούμενων δραστηριοτήτων 
ώστε η χρήση του Προϊόντος ή της Υπηρεσίας να είναι πιο αποτελεσματική και ευχάριστη, η απομνημόνευση των προτιμήσεών σας (όπως η 
επιλογή γλώσσας) και η πιστοποίησή σας. 

Οι συνήθεις χρήσεις των cookies περιλαμβάνουν:  

 την ταυτοποίηση των χρηστών που έχουν συνδεθεί σε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία, ώστε να αποφεύγεται η επανειλημμένη υποβολή 
ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης από τους χρήστες, 

 την παρακολούθηση των προτιμήσεων των χρηστών όσον αφορά το περιεχόμενο που θα ήθελαν να δουν και τη μορφή με την οποία θα 
ήθελαν να το δουν, ώστε να μην χρειάζεται να υποβάλλουν εκ νέου τις προτιμήσεις τους, 

 την παρακολούθηση των σελίδων που ζητούν οι χρήστες για να γίνουν βελτιώσεις στο περιεχόμενο και την πλοήγηση του ιστότοπου, 
 συμμετοχή σε αναλύσεις σχετικά με τον τρόπο χρήσης των Προϊόντων ή των Υπηρεσιών και 
 συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες των χρηστών με την πάροδο του χρόνου και σε διαφορετικούς ιστότοπους ή 

εφαρμογές κατά τη χρήση του ιστότοπου ή της εφαρμογής. 

Τα web beacons (επίσης γνωστά ως ετικέτες διαδικτύου, pixel tags και clear GIF) είναι μικρά κομμάτια κώδικα που μπορεί να τοποθετηθούν 
στους ιστότοπούς μας ή σε άλλα Προϊόντα και Υπηρεσίες που μας επιτρέπουν να λαμβάνουμε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση. Τα web beacons 
δεν μπορούν να σας ταυτοποιήσουν ως άτομο και χρησιμοποιούνται για να βοηθήσουν στην εμφάνιση περιεχομένου στους επισκέπτες και για τη 
δημιουργία στατιστικών στοιχείων σχετικά με την επισκεψιμότητα και τις τάσεις στον ιστό. 

Εάν θέλετε να εξαιρεθείτε ή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση μη απαραίτητων cookies και συναφών τεχνολογιών, μπορείτε να 
ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας ώστε να αποτρέπει τη χρήση cookies από τους ιστότοπους της Zimmer Biomet, καθώς και από άλλους 



 

 
 

ιστότοπους που μπορεί να επισκέπτεστε (για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που μπορείτε να το κάνετε αυτό, ανατρέξτε στη 
διεύθυνση www.aboutcookies.org). Εάν το κάνετε αυτό, μπορείτε να εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε τα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες της 
Zimmer Biomet, αλλά είναι πιθανό ορισμένα τμήματα των Προϊόντων και Υπηρεσιών να μην λειτουργούν σωστά ή να αποδίδουν πιο αργά. 
Ενδέχεται επίσης να έχετε τη δυνατότητα να εξαιρεθείτε/να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση μη απαραίτητων cookies και σχετικών 
τεχνολογιών κάνοντας κλικ στο κουμπί "Προτιμήσεις" στο κάτω μέρος αυτού του Προϊόντος ή της Υπηρεσίας. Εκτός εάν απαγορεύεται από το 
νόμο, χρησιμοποιώντας τα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες μας και μη απενεργοποιώντας τα cookies, συναινείτε στη χρήση τους. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies, των web beacons και παρόμοιων τεχνολογιών, ανατρέξτε στη Δήλωση Cookie 
της Zimmer Biomet. 

Πληροφορίες για παιδιά 

Η Zimmer Biomet δεν συλλέγει, διατηρεί, αποκαλύπτει ή επεξεργάζεται με άλλο τρόπο εν γνώσει της Προσωπικά Δεδομένα από ανηλίκους κάτω 
των 16 ετών χωρίς την άδεια των γονέων ή των νόμιμων κηδεμόνων του ανηλίκου. 

Συνδυασμός δεδομένων 

Ενδέχεται να συνδυάσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε, είτε πρόκειται για Προσωπικά Δεδομένα είτε όχι, με Προσωπικά Δεδομένα που 
ενδέχεται να λάβουμε από τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των Παρόχων Υγείας. 

Διαδραστικά χαρακτηριστικά των ιστοτόπων μας 

Στο βαθμό που προσφέρουμε δημόσια ή ομαδικά φόρουμ στα Προϊόντα ή τις Υπηρεσίες μας, όπως ροές ειδήσεων, ιστολόγια, πίνακες μηνυμάτων 
ή παρόμοια εργαλεία ("Διαδραστικές λειτουργίες"), οι αναρτήσεις ή τα σχόλια που κάνετε μπορεί να είναι δημόσια και να τα βλέπουν άλλοι. Θα 
πρέπει να είστε προσεκτικοί πριν δημοσιεύσετε πληροφορίες σχετικά με τον εαυτό σας, συμπεριλαμβανομένων των Προσωπικών Δεδομένων. 
Αναγνωρίζετε και κατανοείτε ότι δεν έχετε καμία διασφάλιση του απορρήτου ή της εμπιστευτικότητας του περιεχομένου που υποβάλλετε στις 
Διαδραστικές Λειτουργίες μέσω των Προϊόντων και των Υπηρεσιών. Εκτός εάν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, δεν αναλαμβάνουμε 
καμία υποχρέωση να αφαιρέσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα που δημοσιεύετε στα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες μας και αποκαλύπτετε οποιαδήποτε 
Προσωπικά Δεδομένα με δική σας ευθύνη. 

Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους 



 

 
 

Τα Προϊόντα ή οι Υπηρεσίες μας ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους, εφαρμογές, προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν ανήκουν 
στην Zimmer Biomet ή δεν λειτουργούν από αυτήν, όπως ιστότοποι και εφαρμογές μέσων κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook και το Twitter. 
Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά τις πολιτικές και τις πρακτικές απορρήτου άλλων ιστότοπων, προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς δεν μπορούμε 
να ελέγξουμε και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πολιτικές, τις ανακοινώσεις ή τις πρακτικές απορρήτου των ιστότοπων, εφαρμογών, προϊόντων 
και υπηρεσιών τρίτων. 

Πληροφορίες σχετικά με τη διασφάλιση 

Σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και απαιτήσεις, η Zimmer Biomet έχει θέσει σε εφαρμογή φυσικές, τεχνικές και διοικητικές διασφαλίσεις για 
την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων από απώλεια, κακή χρήση, αλλοίωση, κλοπή, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και μη 
εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη, σύμφωνα με τις νομικές υποχρεώσεις και τις πρακτικές του κλάδου. Αξιολογούμε αυτές τις διασφαλίσεις για να 
συμβάλλουμε στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων από νέες απειλές ασφαλείας. Ωστόσο, όπως συμβαίνει με όλους τους ιστότοπους, τις εφαρμογές, 
τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, δυστυχώς δεν είμαστε σε θέση να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων που συλλέγονται μέσω των Προϊόντων 
και των Υπηρεσιών μας. 

Τα δικαιώματά σας όσον αφορά τις προσωπικές σας πληροφορίες 

Σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων της δικαιοδοσίας σας, μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα σε σχέση με 
ορισμένα ή όλα τα Προσωπικά σας Δεδομένα:  

 να ζητήσετε πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα (συμπεριλαμβανομένου του άρθρου 15 του ΓΚΠΔ), 
 να ζητήσετε να διορθώσουμε ή να διαγράψουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων των άρθρων 16 και 17 του ΓΚΠΔ), 
 να ζητήσετε να περιορίσουμε ή να αποκλείσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων των άρθρων 

18, 21 και 22 του ΓΚΠΔ), 
 να παρέχετε τα Προσωπικά σας Δεδομένα απευθείας σε άλλον, δηλαδή, δικαίωμα φορητότητας δεδομένων (συμπεριλαμβανομένου του 

άρθρου 20 του ΓΚΠΔ), και 
 όταν έχουμε λάβει προηγουμένως τη συγκατάθεσή σας, να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία (συμπεριλαμβανομένου 

του άρθρου 21 του ΓΚΠΔ). 

Η Zimmer Biomet δεν θα σας κάνει διακρίσεις για την άσκηση των δικαιωμάτων σας.   



 

 
 

Για να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα, παρακαλούμε υποβάλετε αίτημα χρησιμοποιώντας το Έντυπο Αίτησης Απορρήτου, γράψτε στο 
privacy.nam@zimmerbiomet.com ή, μόνο για τις ΗΠΑ, καλέστε μας στο 1-844-922-2721. Εναλλακτικά, μπορείτε να βρείτε τα σχετικά στοιχεία 
επικοινωνίας για τη χώρα διαμονής σας στο Παράρτημα 1 της παρούσας ανακοίνωσης.  

Λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να απαιτήσουμε πρόσθετες πληροφορίες από εσάς ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό σας για να ικανοποιήσουμε 
το αίτημά σας και ενδέχεται να αρνηθούμε το αίτημά σας εάν δεν μπορούμε να επαληθεύσουμε την ταυτότητα ή την κατάστασή σας.   

Εάν ανησυχείτε για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα Προσωπικά σας Δεδομένα, στείλτε μας email ή επικοινωνήστε μαζί μας. 
Ενδέχεται επίσης να έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία εναντίον μας. Για να το κάνετε αυτό, επικοινωνήστε με την τοπική σας αρχή 
προστασίας δεδομένων (εάν υπάρχει στη χώρα σας). 

Διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πέρα από τα εθνικά σύνορα 

Λάβετε υπόψη σας ότι τα Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε ενδέχεται να μεταφερθούν και να διατηρηθούν εκτός της 
πολιτείας, της επαρχίας, της χώρας ή άλλης δικαιοδοσίας σας, όπου οι νόμοι περί απορρήτου ενδέχεται να μην είναι τόσο προστατευτικοί όσο 
εκείνοι της χώρας σας, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Zimmer Biomet έχει θέσει σε εφαρμογή διασφαλίσεις, σύμφωνα με 
τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις, για την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, ανεξάρτητα από τα πρότυπα της χώρας στην οποία 
ενδέχεται να μεταφερθούν τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Αυτό περιλαμβάνει τη σύναψη συμφωνιών με τρίτους, όπως οι πάροχοι υπηρεσιών, για 
να τους απαιτήσουμε να υιοθετήσουν πρότυπα που εξασφαλίζουν ισοδύναμο επίπεδο προστασίας των δεδομένων με εκείνα που υιοθετούμε εμείς. 

Ηλεκτρονικά μηνύματα μάρκετινγκ και προώθησης 

Μπορείτε να διαγραφείτε από οποιαδήποτε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μάρκετινγκ ή προώθησης. Για να το κάνετε αυτό, στείλτε μας 
email στο websupport@zimmerbiomet.com ή χρησιμοποιήστε τον μηχανισμό διαγραφής που προσφέρεται στα email μάρκετινγκ ή σε άλλες 
επικοινωνίες μας, ανάλογα με την περίπτωση. Σημειώστε ότι εάν έχετε ήδη ζητήσει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας όταν αποφασίσετε να 
αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, ενδέχεται να παρέλθει ένα μικρό χρονικό διάστημα μέχρι να μπορέσουμε να ενημερώσουμε τις προτιμήσεις σας 
και να διασφαλίσουμε ότι θα τιμήσουμε το αίτημά σας. 
 
Πόσο καιρό θα διατηρηθούν τα προσωπικά σας στοιχεία 



 

 
 

Θα διατηρήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για όσο διάστημα διατηρούμε σχέση με εσάς, τον Πάροχο Υγείας ή τον ασθενή σας ή/και για όσο 
διάστημα παρέχουμε Προϊόν ή Υπηρεσία σε εσάς ή σε πελάτες που σας εξυπηρετούν. Συνεπώς, ενδέχεται να διατηρούμε Προσωπικά Δεδομένα 
για όσο χρονικό διάστημα είναι εύλογα απαραίτητο για νόμιμους επιχειρηματικούς σκοπούς ή για νομικούς και κανονιστικούς σκοπούς. 

Ειδική σημείωση για τους ασθενείς στις Ηνωμένες Πολιτείες 

Εάν είστε ασθενής στις ΗΠΑ, λάβετε υπόψη ότι η παρούσα ειδοποίηση διαφέρει από την ειδοποίηση HIPAA του παρόχου σας για τις πρακτικές 
απορρήτου, η οποία περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο ο πάροχος σας χρησιμοποιεί και αποκαλύπτει ατομικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες για 
την υγεία σας που συλλέγει, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες πρακτικές απορρήτου που εφαρμόζει. Η Zimmer Biomet συλλέγει, χρησιμοποιεί και 
αποκαλύπτει τα Προσωπικά Δεδομένα που λαμβάνει για λογαριασμό του Παρόχου σας Υπηρεσίας Υγείας σύμφωνα με την Ειδοποίηση 
Πρακτικών Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων HIPAA του Παρόχου σας Υπηρεσίας Υγείας. 

Αλλαγές στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου 

Η παρούσα ειδοποίηση απορρήτου ισχύει από την ημερομηνία της τελευταίας ενημέρωσης, όπως αναφέρεται παρακάτω.  Ενδέχεται να 
ενημερώνουμε την παρούσα Δήλωση από καιρό σε καιρό χωρίς προειδοποίηση. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να επανεξετάζετε την παρούσα Δήλωση 
περιοδικά. Η συνεχιζόμενη αλληλεπίδρασή σας μαζί μας ή/και η χρήση των προϊόντων και υπηρεσιών μας που υπόκεινται στην παρούσα Δήλωση 
συνιστά τη συμφωνία σας με την παρούσα Δήλωση. 

Επικοινωνήστε μαζί μας 

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου πρόσβασης στην παρούσα ειδοποίηση σε εναλλακτική μορφή ή για να 
λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας που περιγράφονται στην ενότητα "Διασφάλιση πληροφοριών", στείλτε μας 
email στη διεύθυνση privacy.nam@zimmerbiomet.com ή γράψτε μας στη διεύθυνση Zimmer Biomet, Attn: Global Privacy Officer, P.O. Box 
708 1800, West Center Street, Warsaw, Indiana 46581-0708. 

Για περισσότερα στοιχεία επικοινωνίας για τη χώρα διαμονής σας, ανατρέξτε στο Παράρτημα 1 της παρούσας ανακοίνωσης.  

Ενημερώθηκε:  Νοέμβριος 2022 

  



 

 
 

Παράρτημα 1 - Κατάλογος των υπευθύνων επεξεργασίας δεδομένων και στοιχεία επικοινωνίας για ερωτήσεις σχετικά με την προστασία των 
δεδομένων ή για την άσκηση των δικαιωμάτων σας όσον αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα* 

Χώρα Όνομα Διεύθυνση Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

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

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

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

Βραζιλία 
WM World Medical Importacao e 
Exportacao Ltda. 

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

Βραζιλία Zimmer Biomet Brasil Ltda. 

Rua Machado Bittencourt 361, 13º 
andar, Vila Clementino, CEP 04044-001 
Σάο Πάολο, Βραζιλία privacy.nam@zimmerbiomet.com 

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

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

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

Κίνα 
Πεκίνο Montagne Medical Device Co., 
Ltd. 

Building #1, No. 21 Boxing 6th Road, 
Beijing Economic-Technological 
Development Area, Beijing, 100176, 
Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας privacy.apac@zimmerbiomet.com 

Κίνα 
Changzhou Biomet Medical Device Co. 
Ltd. 

No. 235 Chuangxin Road, EPZ Xinbei 
District, Changzhou, China P.C., 
213031, Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας privacy.apac@zimmerbiomet.com 

Κίνα 
Shanghai Biomet Business Consulting 
Co., Ltd. 

Μονάδα 02-03, 42/F, No. 580, West 
Nanjing Road, Σαγκάη, Λαϊκή 
Δημοκρατία της Κίνας privacy.apac@zimmerbiomet.com 



 

 
 

Κίνα 
Zhejiang Biomet Medical Products Co. 
Ltd. 

980, Shenli Road, Jinhua City, Zhejiang 
Province 321016, Λαϊκή Δημοκρατία 
της Κίνας privacy.apac@zimmerbiomet.com 

Κίνα 
Zimmer (Shanghai) Medical 
International Trading Co. 

1/F, 129 North Fute Road, China 
(Shanghai) Pilot Free Trade Zone, 
200131, Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας privacy.apac@zimmerbiomet.com 

Κίνα 

Zimmer (Shanghai) Medical 
International Trading Co., Ltd 
Υποκατάστημα Πεκίνου 

Unit 03-05, 12/F, Tower A, Borui 
Building, No. 26 North Road, East 3rd 
Ring, Chao Yang District Πεκίνο, Λαϊκή 
Δημοκρατία της Κίνας privacy.apac@zimmerbiomet.com 

Κολομβία Zimmer Biomet Colombia S.A.S. 
Cra 7 # 123-35 Torre 123 Piso 7, 
Μπογκοτά, Κολομβία privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Κόστα Ρίκα Zimmer Biomet Centroamérica SA 
Oficentro Ejecutivo La Sabana Torre 7, 
piso 3, Σαν Χοσέ, Κόστα Ρίκα privacy.nam@zimmerbiomet.com 

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

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

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

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

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

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

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

Γερμανία Biomet Deutschland GmbH 
Gustav-Krone-Strasse 2, 14167 
Βερολίνο, Γερμανία 

dpo.germany@zimmerbiomet.com 
 
 



 

 
 

Γερμανία Zimmer Biomet Deutschland GmbH 

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

 
 

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

dpo.germany@zimmerbiomet.com 
 
 

Ελλάδα 

ZIMMER BIOMET HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΉ 
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉ ΜΟΝΟΠΡΌΣΩΠΗ 
ΑΝΏΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΙΑΤΡΙΚΏΝ ΚΑΙ 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΏΝ ΕΙΔΏΝ 

Πάρνηθος 44, 14452 Μεταμόρφωση, 
Ελλάδα privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Χονγκ Κονγκ Zimmer Asia (HK) Limited 

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

Ινδία 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 

Ιρλανδία 
Zimmer Orthopedics Manufacturing 
Ltd. 

Arthur Cox Building, Earlsfort Terrace, 
Δουβλίνο 2, Ιρλανδία privacy.emea@zimmerbiomet.com 

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

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

Μαλαισία Zimmer Medical (Malaysia) Sdn Bhd 

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

Μεξικό Biomet Mexico S.A. de C.V. 

Avenida Periferico Sur #4829-401, 
Colonia Parques del Pedregal, Zip Code 
14010, Delegacion Tlalpan, Πόλη του 
Μεξικού, Μεξικό privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Μεξικό 
Αντιπροσωπείες Zimmer Inc., S. de R.L. 
de C.V. 

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



 

 
 

Tlalpan, Zip Code 14010, Πόλη του 
Μεξικού, Μεξικό 

Ολλανδία 
Biomet Global Supply Chain Center 
B.V. 

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

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

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

Νέα Ζηλανδία Zimmer Biomet New Zealand Company 

C/-Russell McVeagh, Level 30, Vero 
Centre, 48 Shortland Street, Όκλαντ, 
Νέα Ζηλανδία privacy.apac@zimmerbiomet.com 

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

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

Πορτογαλία 
Zimmer Biomet Portugal Unipessoal, 
Lda 

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

Πουέρτο Ρίκο Biomet Orthopedics Puerto Rico, Inc. 

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

Ρουμανία Zimmer Biomet Romania S.R.L. 

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

Ρωσία Zimmer CIS Ltd. 
Usachev st. , 29-9, Μόσχα 119048, 
Ρωσική Ομοσπονδία privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Σαουδική Αραβία Zimmer Biomet Asel AlArabia Ltd  

7007 King Fahd Branch Road - Ar 
Rahmaniyah Dist. Unit No 101 Riyadh 
12341 - 4409 Βασίλειο της Σαουδικής 
Αραβίας privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Σιγκαπούρη Zimmer Pte Ltd 

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



 

 
 

Σλοβακία Zimmer Slovakia s.r.o. 
Mostová 2, 811 02 Μπρατισλάβα, 
Σλοβακία privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Νότια Αφρική Zimmer Biomet South Africa (Pty) Ltd. 

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

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

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

Ισπανία Zimmer Biomet Ισπανία SLU 
Metalurgia 32-42, 08038 Βαρκελώνη, 
Ισπανία privacy.emea@zimmerbiomet.com 

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

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

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

Ελβετία 
Zimmer Switzerland Manufacturing 
GmbH 

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

Ταϊβάν Zimmer Biomet Taiwan Co. Ltd. 

7F, No. 35, Lane 11, Guangfu N. Road, 
Songshan Dist., Taipei City 105, 
Ταϊβάν, Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας privacy.apac@zimmerbiomet.com 

Ταϊλάνδη Zimmer Biomet (Thailand) Co., Ltd. 

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

Τουρκία 
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, Άγκυρα, Τουρκία privacy.emea@zimmerbiomet.com 

Ηνωμένα Αραβικά 
Εμιράτα Zimmer Gulf FZ-LLC. 

Dubai Science Park (DSP) Towers - 
South - 8ος όροφος - Γραφείο αριθ. 
802S. privacy.emea@zimmerbiomet.com 



 

 
 

Ηνωμένο Βασίλειο Biomet UK Healthcare Ltd 

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

Ηνωμένο Βασίλειο Biomet UK Ltd 

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

Ηνωμένο Βασίλειο Zimmer Biomet UK Ltd. 

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

Ηνωμένο Βασίλειο Zimmer Trustees Limited 

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

Ηνωμένες Πολιτείες 
A&E Προηγμένα συστήματα 
κλεισίματος, LLC 

5206 Asbury Road, Farmingdale, NJ 
07727, Ηνωμένες Πολιτείες privacy.emea@zimmerbiomet.com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 
 

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

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

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

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

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

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

Ηνωμένες Πολιτείες CD Diagnostics, Inc. 

650 Naamans Road, Suite 100, 
Claymont, DE 19703, Ηνωμένες 
Πολιτείες privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Ηνωμένες Πολιτείες CD Laboratories, Inc. 

650 Naamans Road, Suite 100, 
Claymont, DE 19703, Ηνωμένες 
Πολιτείες privacy.nam@zimmerbiomet.com 

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

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

Ηνωμένες Πολιτείες ETEX Corporation 

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

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

Ηνωμένες Πολιτείες Jase Medical, LLC 
3516 Commerce Drive, Βαρσοβία, IN 
46580, Ηνωμένες Πολιτείες privacy.nam@zimmerbiomet.com 

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



 

 
 

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

Ηνωμένες Πολιτείες Medtech Surgical, Inc. 
1520 Tradeport Drive, Τζάκσονβιλ, FL 
32218, Ηνωμένες Πολιτείες privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Ηνωμένες Πολιτείες Ορθοπεδικό πλεονέκτημα LLC 
56 East Bell Drive, Warsaw, IN 46582, 
Ηνωμένες Πολιτείες privacy.nam@zimmerbiomet.com 

Ηνωμένες Πολιτείες ReLign Corporation 

655 Campbell Technology Parkway, 
#275, Campbell, CA 95008, Ηνωμένες 
Πολιτείες privacy.nam@zimmerbiomet.com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 
 

Ηνωμένες Πολιτείες Zimmer Southeast Florida, LLC 

Suite 206, 3500 Beachwood Ct, 
Jacksonville, FL 32224, Ηνωμένες 
Πολιτείες privacy.nam@zimmerbiomet.com 

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

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

Ηνωμένες Πολιτείες 
Zimmer Trabecular Metal Technology, 
Inc. 

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

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

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

 

*Για την Ιαπωνία, το παρόν προσάρτημα 1 θεωρείται επίσης ως κατάλογος κοινών χρηστών. 


