DOHODA O POSKYTOVÁNÍ KOUČINKOVÝCH
SLUŽEB V RÁMCI 3 MĚSÍČNÍHO
SKUPINOVÉHO MENTORINGOVÉHO
PROGRAMU (MASTERMIND)
Alice Nehybová chce svým klientům zajistit co nejkvalitnější poradenství v oblasti dobrého
pocitu a harmonického života. Pro vzájemnou pozitivní spolupráci si Vám dovoluje předložit
dohodu o poskytování koučinkových služeb v rámci skupinového mentoringového programu
(dále jen „služby“).
1. Služby poskytuje klientovi kouč (Alice Nehybová), se kterým se klient předem
dohodnul na termínech společných online setkání.
2. Klient a kouč mohou komunikovat prostřednictvím aplikací Zoom a Telegram
(podpora skrz tyto aplikace je součástí plnění služby). Klient si je vědom rizik
souvisejících s elektronickým přenosem informací a jejich doručováním.
3. Klient bere plnou zodpovědnost za svůj posun během koučinkového programu a
vyčlení si na něj dostatek času, aby do svého života mohl aplikovat nově poznané
informace. Klient chápe, že je v jeho zájmu se dostavovat na online setkání
pravidelně, aby spolupráce byla efektivní.
4. Telefonické a emailové konzultace se mimo dohodnuté termíny online setkání
neposkytují. Výjimkou jsou zprávy v uzavřené skupině pro účastníky programu přes
aplikaci Telegram.
5. Veškeré poradenství je klientovi poskytováno se záměrem mu maximálně pomoci v
jeho životní situaci. Kouč (Alice Nehybová) však nenese jakoukoliv odpovědnost za
to, zda a jak klient poskytnuté rady a doporučení pro sebe použije, ani za následný
zdravotní a psychický stav klienta či jiných osob. V případě, že klient či osoba jemu
blízká trpí vážnými psychickými problémy, konzultace nemohou nahradit pomoc
lékaře.
6. Klient bere na vědomí, že služby budou poskytovány na základě informací, které
klient koučovi předá. Kouč spoléhá na pravdivost a úplnost těchto informací.
7. Materiály klienta a informace, které klient během online setkání koučovi poskytne,
jsou považovány za přísně důvěrné. Kouč se zavazuje k mlčenlivosti ohledně
veškerých informací, které mu byly klientem v souvislosti s konzultacemi předány.
8. V rozsahu potřebném pro poskytování služeb klient tímto souhlasí se zpracováním
osobních údajů týkající se klienta ve smyslu příslušných právních předpisů
upravujících ochranu osobních údajů. Kouč se zavazuje přijmout veškerá nezbytná

opatření za účelem zamezení nezákonného zpracování osobních údajů a
zpřístupnění osobních údajů třetím osobám.
9. Klient se rovněž zavazuje k mlčenlivosti ohledně důvěrných informací dalších členů
zapojených do mentoringového programu.
10. Klient je obeznámen s platebními podmínkami mentoringového programu, se kterými
souhlasí.
11. Pokud se klient po provedení jeho platby rozhodne z jakéhokoliv důvodu
mentoringový program ukončit, je to jeho svobodné rozhodnutí bez nároku na
vrácení jeho platby.
12. Klient souhlasí s tím, že kouč je oprávněn oslovovat klienta s nabídkami na účast na
pořádaných akcích a zasílat klientovi písemné materiály (např. newslettery a jiné
obdobné materiály).
13. Koučovi náleží autorská práva a další práva duševního vlastnictví k veškerým
výsledkům poskytování služeb (ať již písemným či ústním), včetně zpráv, písemných
doporučení a dalších materiálů poskytnutým koučem klientovi. Během online setkání
kouč může pořizovat zvukové, obrazové a audiovizuální záznamy Po skončení
online setkání je klientovi záznam poskytnut.

Tyto podmínky platí od 16.2. 2022.
S podmínkami poskytování koučinkových služeb souhlasím a připojuji svůj podpis.

.....................................

Jméno a příjmení:
Adresa trvalého bydliště:
Email a telefon:

