DOHODA O TERAPII
poskytované na základě péče o zdraví §2636 Občanského zákoníku

Terapeut: PhDr. Martina Venglářová a klient: ______________________________________
uzavírají tuto dohodu o poskytování terapie:
Na základě této dohody vstupuje klient dobrovolně a na vlastní žádost do terapeutického
programu.
Terapeutická spolupráce se rozvíjí na základě zakázky klienta, respektive kontraktu
uzavřeného mezi terapeutem a klientem.
Terapeut se řídí etickým kodexem odborné společnosti Česká asociace psychoterapeutů
(www.czap.cz), jehož je členem. Terapeut poskytuje klientovi psychoterapeutickou péči lege artis,
tedy na náležité odborné úrovni a s ohledem na etická pravidla svého oboru.
Informace sdělené v průběhu terapie jsou důvěrné, terapeut se zavazuje k mlčenlivosti, která je
omezena zákonnými normami.
Klient akceptuje, že terapeut uchovává potřebnou dokumentaci.
V případě potřeby je možné, aby konzultace probíhaly on-line.
Terapeut o průběhu terapie referuje v rámci své supervize. Zachovává při tom anonymitu klienta.
Pokud si klient přeje, aby některá témata zůstala přísně důvěrná, sdělí to terapeutovi.
Úhrada probíhá hotově v průběhu konzultace. Je možno hradit zálohou platbou na sjednaný počet
sezení (nejméně 3) na účet č. 4004009940/5500. Cena jedné konzultace (50 min)
činí 1200,- Kč.
Objednaná konzultace je týden dopředu závazná. Klient akceptuje, že terapeut má nárok na úhradu
konzultace, jako by tato proběhla, pokud není týden předem zrušena.
Klient má právo kdykoli od spolupráce odstoupit. Zavazuje se ale toto své rozhodnutí v předstihu
minimálně 1 týden oznámit terapeutovi. V případě, že klient nemůže docházet po dobu více týdnů,
dohodnou se s terapeutem na řešení, není možné termín rezervovat.
Terapeut od spolupráce odstoupí v případě, že by pokračování v terapii nějakým způsobem
odporovalo etickým normám.
Zpracování osobních údajů
Podpisem této smlouvy klient výslovně souhlasí se zpracováním a uchováváním svých osobních
údajů, včetně údajů o svém zdravotním stavu v takovém rozsahu, jak je poskytne v této smlouvě nebo na
základě ní, poskytovatelem jako správcem v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
v platném znění, pro účely řádného plnění této smlouvy a pro účely evidence klientů poskytovatele. Osobní
údaje budou zpracovávány v manuálně i automatizovaně vedené databázi správcem, případně zpracovatelem,
se kterým správce uzavře smlouvu. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze správci.
Osobní údaje, které jsou součástí dokumentace o psychoterapii, budou archivovány po dobu 3 let a
následně skartovány.
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